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RESUMO 

 

 

Introdução: Os algoritmos são instrumentos que podem auxiliar muito no processo de 

prevenção e tratamento das lesões de pele, como no caso dos pacientes que apresentam 

skin tears. Objetivo: Traduzir e adaptar transculturalmente o algoritmo decisório Skin 

Tear Decision Algorithm para a língua portuguesa do Brasil. Método: Pesquisa 

metodológica em duas etapas: tradução (tradução, síntese das traduções, retrotradução) e 

adaptação transcultural (comitê de juízes e pré teste). Resultados: Na primeira etapa, 

foram realizadas duas traduções independentes da versão original do SKIN TEAR 

DECISION ALGORITHM para a língua portuguesa. As versões T1 e T2 foram 

comparadas e as discrepâncias consensadas. A versão síntese (T3) do instrumento em 

língua portuguesa do Brasil foi retrotraduzida para o inglês constatando que a versão em 

português refletia o conteúdo da original.  Na etapa de adaptação transcultural, um comitê 

de 28 juízes analisou a versão síntese e as retrotraduções e julgou adequada a versão do 

instrumento em língua portuguesa. Pelo Comitê de Juízes, os itens avaliados 

apresentaram Taxa de Concordância (TC)  maior que 80% e Índice de Validade de 

Conteúdo (IVC)  maior que 0,80, não sendo necessário retornar às etapas anteriores e 

demonstrando alta confiabilidade. A atuação dos membros do Comitê teve como premissa 

favorecer uma maior compreensão do instrumento e adequação a cultura brasileira. A 

última fase do processo de adaptação foi a realização do Pré-Teste utilizando-se da versão 

pré-final com 31 enfermeiros assistenciais. Cada sujeito recebeu os instrumentos de 

avaliação e analisou os itens do algoritmo, a fim de verificar as propriedades 

psicométricas  e avaliar a praticabilidade na prática clínica. No que se refere à avaliação 

do instrumento de praticabilidade, após a compilação dos dados, foi calculada a calculada 

a taxa de concordância (TC) entre eles apresentando TC de 100%, o índice de validade 

do conteúdo (IVC) do instrumento com IVC de 1,00 representando concordância total, 

bem como o Índice Kappa apresentando o resultado Kfree =0,846 e, portanto, um índice 

de concordância perfeita, segundo Fleiss’ Kappa. Conclusão: O instrumento SKIN 

TEAR: algoritmo decisório foi considerado factível e exequível, tendo como finalidade 

auxiliar significativamente no processo de construção de um programa de cuidados 

estruturado contemplando a construção de protocolos de prevenção e tratamento para esse 

tipo de lesão contribuindo para a qualidade dos serviços de saúde. 

Descritores: pesquisa metodológica em enfermagem; algoritmos; ferimentos e lesões; 

fricção; pele. 
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ABSTRACT  

 

 

Introduction: Algorithms are instruments that can greatly assist in the process of 

prevention and treatment of skin lesions, as in the case of patients with skin tears. 

Objective: To translate and transculturally adapt the decision algorithm Skin Tear 

Decision Algorithm for the Portuguese language of Brazil. Method: Methodological 

research in two steps: translation (translation, translation synthesis, back translation) and 

cross-cultural adaptation (committee of judges and pretest). Results: In the first step, two 

independent translations of the original version of SKIN TEAR DECISION 

ALGORITHM into the Portuguese language were performed. The T1 and T2 versions 

were compared and the discrepancies agreed. The synthesis (T3) version of the Brazilian 

Portuguese instrument was translated back into English, noting that the Portuguese 

version reflected the content of the original. In the cross-cultural adaptation stage, a 

committee of 28 judges analyzed the synthesis version and back-translations and 

considered the Portuguese version of the instrument appropriate. According to the Judges 

Committee, the items evaluated presented Concordance Rate (TC) greater than 80% and 

Content Validity Index (CVI) greater than 0.80, and it is not necessary to return to the 

previous steps and demonstrating high reliability. The performance of the members of the 

Committee was premised on favoring a greater understanding of the instrument and 

adequacy to the Brazilian culture. The last phase of the adaptation process was the Pre-

Test using the pre-final version with 31 assisting nurses. Each subject received the 

evaluation instruments and analyzed the algorithm items in order to verify the 

psychometric properties and to evaluate the practicality in the clinical practice. Regarding 

the evaluation of the practicability instrument, after compiling the data, the agreement 

rate (TC) between them was calculated, presenting 100% TC, the content validity index 

(CVI) of the instrument with CVI of 1.00 representing total agreement, as well as the 

Kappa Index presenting the Kfree = 0.866 and therefore a perfect agreement index, 

according to Fleiss' Kappa. Conclusion: The instrument SKIN TEAR: decision algorithm 

was considered feasible and feasible, aiming to significantly assist in the process of 

building a structured care program including the construction of prevention and treatment 

protocols for this type of injury contributing to the quality of health services. 

 

Keywords: nursing methodology research; algorithms; wounds and injuries; friction; 

skin. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A avaliação da uma ferida requer conhecimento clínico com embasamento científico 

para determinar as ações de tratamento e prevenção de complicações de forma que o 

resultado final seja alcançado com êxito.  Os algoritmos, escalas e fluxogramas são 

algumas das ferramentas de avaliação que contribuem neste processo (GARCIA & 

NOBREGA, 2009). Entretanto, apesar de disponíveis para a avaliação das lesões de pele, 

ainda são pouco utilizados em alguns serviços nacionais. Uma das lesões que têm 

ocorrido cada vez mais em idosos ou pessoas com pele fragilizada é o Skin Tear, termo 

divulgado internacionalmente, mas pouco difundido no Brasil.  No processo de avaliação 

desta lesão temos uma lacuna com a ausência de instrumentos nacionais e existência de 

somente uma ferramenta de classificação com validação nacional até o momento 

(STRAZIERI-PULIDO, 2010).  

A pele é o órgão multifuncional com maior extensão no corpo humano e composta 

pelas seguintes camadas: epiderme, derme e hipoderme. A ancoragem da epiderme na 

derme ocorre através dos sulcos intrapapilares ou reticulares, propiciando que em 

qualquer movimento as duas se movam ao mesmo tempo.  Como ocorre em todos os 

órgãos, a pele sofre os efeitos do processo degenerativo cronológico. No processo de 

envelhecimento, a pele apresenta perda de atividade dos melanócitos, redução das células 

Langherhans e da superfície de contato por alargamento, bem como o nivelamento das 

papilas dérmicas e o decréscimo do pregueamento da lâmina basal (NASCIMENTO, 

2001). 

Dessa forma, a idade avançada provoca intensas modificações que interferem 

diretamente nas seguintes propriedades da pele: 1) força tênsil; 2) resistência; 3) 

elasticidade; 4) extensibilidade. Essas alterações propiciam uma maior predisposição às 

ocorrências de skin tears nesta faixa etária. Uma cascata de eventos cutâneos é 

desencadeada por um declínio de funções que discorrem de maneira intrínseca e 

extrínseca: INTRÍNSECA - redução da espessura da pele, no qual o sistema de ligamento 

epiderme-derme torna-se menos resistente à fricção e cisalhamento por incremento da 

queratinização da epiderme, aplainamento na junção das camadas supracitadas e lâmina 

basal com perda de pregueamento; menor produção de sebo e suor demonstrando impacto 

funcional das glândulas sudoríparas e sebáceas. Na derme, em específico, ocorre a 
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declínio da produção de colágeno tipo I acarretando em enfraquecimento, fragmentação 

e separação das fibras, bem como a perda de função do mucopolissacarídeos em 

substituição por substância amorfa; afinamento da hipoderme propiciando menor 

absorção de impacto. EXTRÍNSECA – exposição aos raios ultravioletas que acarretam 

em impacto negativo na estrato espinhoso e na junção da epiderme com a derme  

(NASCIMENTO, 2001; LEBLANC & BARANOSKI, 2011; NAYLOR et al, 2011; 

KOYANO et al, 2014; BATTIE, 2014). 

O cenário de condições clínicas composto de fragilidade cutânea, diminuição de 

acuidade visual e auditiva, redução da sensibilidade sensorial, além de deficiência na 

capacidade cognitiva, no qual o idoso se insere, favorece uma maior vulnerabilidade aos 

eventos traumáticos e dependência nos cuidados básicos. Essas lesões acarretam em dor, 

aumento do tempo de internação, altos custos com tratamento e redução da qualidade de 

vida.  (LEBLANC & BARANOSKI, 2011; CARVILLE et al, 2007; MEULENEIRE, 

2002). 

Skin tear  é uma lesão associada à pele frágil e delgada. Define-se por ferida resultante 

de um trauma que acarreta a separação da epiderme e a derme das estruturas subjacentes, 

por forças mecânicas, incluindo a remoção de adesivos. A gravidade pode variar por 

profundidade (não se estendendo pela camada subcutânea). Ocorre principalmente nas 

extremidades de idosos, em especial os debilitados e dependentes, com mobilidade e 

nutrição comprometida  (LeBlanc et al, 2018). 

Em estudo  recente sobre estado nutricional, que teve como objetivo articular a 

associação entre desnutrição e lesões cutâneas. Utilizou-se de uma prevalência pontual 

anual de 2197 pacientes internados (com média de idade em 71 anos) incluídos nas 

auditorias de desnutrição e auditorias dermatológicas à beira leito. Identificou-se 

correlação entre esses dois fatores com uma prevalência de skin tears de 8,1% e de 

desnutrição de 33,5%  (MUNRO, HICKLING, WILLIAMS, BELL, 2018). 

A incidência e prevalência de lesões de pele em instituições de cuidados, e 

principalmente ILPI (Instituição de Longa Permanência do Idoso) ainda não foram bem 

estabelecidas. Em pesquisa recente em uma ILPI, para averiguar a prevalência de skin 

tears, apresentou-se os seguintes resultados: taxa de prevalência de 9% (N = 1253 

residentes com média de 83,5 anos); a maioria apresentava limitações de mobilidade (111, 
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93%); as quedas foram responsáveis por 38 lesões na pele (31,9%), seguidas por eventos 

traumáticos em cadeira de rodas; rupturas de pele no antebraço ocorreram com uma 

frequência significativamente maior do que as lesões da parte inferior da perna. Quanto 

ao período do dia, um número relevante dessas lesões ocorreram durante o turno das 7h 

da manhã às 3h da tarde e do turno das 15h às 23h do que durante o turno das 23h às 7h. 

Os resultados deste estudo confirmaram que skin tears representam um problema 

significativo entre os idosos residentes em ILPI, especialmente porque a taxa relatada é 

provavelmente menor do que a taxa real (HAWK, SHANNON, 2018). 

Em contrapartida, skin tears não atingem somente os idosos, mas podem também 

acometer os neonatos, que configuram o outro extremo da vida, em que a imaturidade 

cutânea evidenciada por características bem definidas, como pH próximo ao neutro, 

camadas de pele extremamente delgadas e aspectos que demonstram o processo de 

amadurecimento de um órgão vital. Desta forma, todos esses fatores denotam uma maior 

fragilidade cutânea (NASCIMENTO, 2001). 

De acordo com estudos realizados, apesar de ainda não estarem bem determinadas na 

literatura, à prevalência desse tipo de lesão em idosos é de 14% a 24%. Já a incidência é 

de 1 a 3 lesões/idoso/ano (MALONE et al, 1991). Demais estudos ainda apontam que, a 

estimativa é que a cada ano, 1,5 milhões de idosos institucionalizados sejam acometidos 

por essa condição clínica e que, até 2030, o número de indivíduo em alto risco para 

desenvolver essas lesões sejam de 8,1 milhões de pessoas, somente no Estados Unidos 

(McGOUGH-CSARNY e KOPAC, 1998).  

A população do Brasil envelhece rapidamente, segundo fontes do IBGE em 2010, a 

expectativa média de vida se amplia de tal forma que grande parte da população atual irá 

alcançar a velhice.  Segundo as informações da PNAD (Pesquisa Nacional Por Amostras 

de Domicílios), a população de 60 anos ou mais, em 2003, já representava cerca de 17 

milhões de pessoas, representando cerca de 10% da população total do País. A PNAD 

2006 apontava que os idosos alcançavam, aproximadamente, 19 milhões de pessoas, 

evidenciando o acelerado processo de envelhecimento da sociedade brasileira. Em 2009, 

a PNAD, divulga que o pais já conta com 21 milhões de pessoas com 60 anos ou mais de 

idade. No último PNAD, as regiões Sudeste e Sul concentram os maiores percentuais de 

idosos (15,7% e 16,0%, respectivamente), enquanto a Região Norte, o menor (10,1%). 
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No período entre 2004 e 2015, observa-se a continuidade da mudança na estrutura etária, 

com o alargamento do topo da pirâmide e o estreitamento da sua base, mostrando a 

manutenção do envelhecimento da população. Tendo em vista os dados do IBGE, nota-

se a necessidade de aprofundamento da Enfermagem na assistência aos idosos (IBGE, 

2016). 

Avaliação do paciente; promoção de medidas educativas; promoção de ambiente 

seguro; proteção do paciente contra lesões e traumatismos; redução do ressecamento da 

pele; manutenção da nutrição e hidratação configuram como eixos centrais dos cuidados 

a serem prestados na prevenção de skin tears  (AYELLO & SIBBALD, 2008).   

O tratamento deverá ser pautado nos mesmos conceitos das demais feridas: reduzir a 

infecção, estimular o processo de cicatrização, diminuir a dor, obter uma cicatrização de 

boa qualidade e prevenir recidivas (AYELLO & SIBBALD, 2008). As intervenções 

devem considerar a classificação desta lesão.  

Em estudos de epidemiológicos, skin tear é apontada com maior prevalência quando 

comparada às lesões por pressão e queimaduras. Embora acarretem dor e se infectem 

facilmente, o interesse por elas ainda é menor. Em contrapartida, a avaliação diagnóstica 

ausente ou poucas vezes realizada, visto que são lesões superficiais, extremamente 

comuns em idosos e consideradas como inerentes à idade (STRAZIERI-PULIDO, 2010). 

Considerando o envelhecimento da população, pode-se citar uma correlação entre este 

estudo e as políticas públicas, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), o Programa 

Nacional de Segurança do Paciente (RDC 36), Vigilância de Doenças e Agravos Não 

Transmissíveis (DANTs) e Política Nacional de Promoção da Saúde. As políticas 

públicas representam um conjuntos de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo 

Estado, por ação direta ou indireta, em esfera pública ou privada, que visam garantir 

determinado direito de cidadania constitucionalmente, de forma ampliada ou específica 

para algum segmento social, cultural, étnico e/ou econômico. Geralmente, as políticas 

públicas normalmente são compostas por instrumentos de planejamento, execução, 

monitoramento e avaliação, desenvolvidos de modo integrado e lógico, sequencialmente 

da seguinte forma: 1ª) Planos; 2º) Programas; 3º) Ações; 4º) Atividades (LUCCHESE ET 

AL., 2004).  
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A RDC 36 de 25 de julho de 2013, institui ações para a segurança do paciente em 

serviços de saúde e dá outras providências, configurando o Programa Nacional de 

Segurança do Paciente. Em articulação com o problema de pesquisa deste estudo, 

destacamos o Art. 3º que define as boas práticas de funcionamento do serviço de saúde; 

cultura de segurança expressa pelo conjunto de valores, atitudes, competências e 

comportamentos com foco central no aprendizado através das falhas e aprimoramento da 

atenção à saúde; comprometimento da integridade da estrutura ou função do corpo e/ou 

qualquer efeito dele oriundo, incluindo doença, lesão, morte, incapacidade, no âmbito 

físico-social-psicológico  (ANVISA, 2013). Apesar da amplitude desses programas de 

governo, ainda não há ações específicas direcionadas ao gerenciamento do cuidados à 

essas lesões. 

No âmbito da economia em saúde no Brasil, dados de custos acerca de skin tears em 

idosos são inexistentes, o que corrobora para ocorrência de ações empíricas que podem 

demandar maior tempo do profissional, maiores custos e não garantem a cicatrização da 

lesão. 

Revela-se pela tradução e adaptação transcultural para realidade brasileira de um 

algoritmo decisório na assistência de skin tears, uma das lesões mais encontradas neste 

público e com crescimento exponencial. O algoritmo foi apresentado em Outubro de 

2013, pelo International Skin Tear Advisory Panel: A Tool Kit to Aid in the Prevention, 

Assessment, and Treatment of Skin Tears Using a Simplified Classification System e 

denomina-se SKIN TEAR DECISION ALGORITHM desenvolvido para permitir uma 

linguagem universal na tomada de decisão no tratamento desse tipo de lesão. O  Skin Tear 

Decision Algorithm integra um conjunto de ferramentas -  “tool kit” – denominado 

ISTAP (International Skin Tear Advisory Panel) que parte da premissa que uma 

abordagem sistemática deve ser implementada, contemplando prevenção, manejo e 

tratamento dessa condição clínica (LEBLANC et al, 2013). 

Para uso desses instrumentos no Brasil, há necessidade de tradução e adaptação 

transcultural e estudos de confiabilidade. A adaptação transcultural corresponde ao 

processo de tradução e adaptação cultural de um instrumento para a população na qual 

será direcionado sem perder a equivalência semântica do original para a versão adaptada. 

Pretende-se com esse estudo, disponibilizar uma ferramenta pautada em evidências 
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científicas que auxiliará no gerenciamento desse tipo de lesão tão comum dentre as 

condições clínicas que acometem o pele atualmente (BERNARDO et al, 2013). 

Algoritmo – do latim algorismus - por definição representam uma sequência finita de 

regras, raciocínios ou operações que, aplicada a um número finito de dados, permite 

solucionar classes semelhantes de problemas ou conjunto das regras e procedimentos 

lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em um número 

finito de etapas. Os algoritmos também são utilizados na área médica com objetivo de 

melhorar a prestação de cuidados médicos, e nessa, também podem ser designados como 

calculadoras, podem ser definidos como qualquer cálculo, fórmula ou estrutura de dados 

factíveis na saúde (SRIRAM 2003; KANTOR, et al. 2001).  

      Com todas as informações citadas, a questão que norteou o estudo foi: “A 

utilização de um algoritmo decisório nas intervenções em skin tears contemplaria o 

fomento a construção de protocolos, bem como ações com menor chance de erro e 

respaldadas por evidência científica no tratamento dessa condição cutânea?”  

 

 

 

JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

O termo “skin tears” traduzido nacionalmente como “lesão por fricção”,  teve sua 

validação para língua brasileira em 2010, porém ainda detém definições e nomenclaturas 

divergentes com sua etiologia (STRAZIERI-PULIDO, 2010). 

O ato de avaliação da uma ferida por meio da adoção de protocolos, fornece subsídios 

para o enfermeiro intervir de modo individualizado e mais assertivo em suas decisões 

clínicas (BRUM; POLTRONIERI; ADAMY; KRAUZER; SCHMITT, 2015).  

Pesquisas para elucidar a incidência e a prevalência de lesões cutâneas e fatores de 

risco associados são necessárias para ajudar a desenvolver avaliação de risco baseada em 

evidências, sistemas de classificação, diretrizes de tratamento e medidas preventivas. 

As ferramentas de avaliação aliadas à prática assistencial da Enfermagem podem 

subsidiar a completa aquisição de dados e informações, além de evidenciar qualquer 

alteração ocorrida após sua aplicação e consequentemente sugerir nova avaliação e 

intervenção (GARCIA & NOBREGA, 2009). 
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O uso de algoritmos direcionando intervenções encontra-se bem difundido como 

primeira escolha na busca por melhorias na saúde. Contudo, os algoritmos existentes são 

de origem estrangeira sendo imprescindível a tradução e a adaptação de instrumentos 

previamente validados em outros países. Para tornar um algoritmo válido e exequível em 

território brasileiro é necessário seguir algumas etapas: tradução para o idioma local, a 

adaptação transcultural, a aplicação à população alvo e a validação do instrumento  (INÉS 

PARRA & ARANGO BAYER, 2010). 

Dessa forma, este estudo justifica-se pela necessidade da utilização na prática clínica 

de um instrumento validado que seja específico para intervenção em skin tears. O SKIN 

TEAR DECISION ALGORITHM (2013) é o mais recente algoritmo decisório acerca das 

intervenções propostas para  o tratamento deste tipo de lesão que se expressa forma 

objetiva e clara no combate às ações empíricas acerca do cuidado dessa condição cutânea. 

Considerando a incidência dessa lesão evidenciada pela literatura, a relevância dessa 

pesquisa desvela-se pela busca de medidas de intervenção mais funcionais e assertivas 

com respaldo científico, a partir de um algoritmo decisório para tratamento que auxilie 

na sequência de intervenções. 

 

1.1 OBJETIVOS 

Geral: 

 Traduzir e adaptar transculturalmente o algoritmo decisório Skin Tear Decision 

Algorithm para a língua portuguesa do Brasil.    

Específicos: 

 Traduzir o Skin Tear Decision Algorithm para a língua portuguesa; 

 Validar o instrumento traduzido com o Comitê de Juízes; 

 Avaliar a praticabilidade da versão final do algoritmo com enfermeiros. 
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2. REFERENCIAL CONCEITUAL 

2.1 SKIN TEAR: DA DEFINIÇÃO AO TRATAMENTO 

         Skin Tear  é uma ferida traumática causada por forças mecânicas, incluindo a 

remoção de adesivos. A gravidade pode variar por profundidade (não se estendendo pela 

camada subcutânea)  (LeBlanc et al, 2018). 

 As forças mecânicas podem ser uma derivação de fricção ou de uma combinação 

de fricção e cisalhamento, levando à separação da epiderme da derme ou separando ambas 

das estruturas subjacentes (ferida de espessura total),  comum entre debilitados e 

dependentes, com mobilidade e nutrição comprometidas, como os idosos (PAYNE E 

MARTIN, 1993), pacientes terminais (SIBBALD; KRASNER; LUTZ, 2010) e neonatos 

(SANTAMARIA, CARVILLE, PRENTICE, 2009). 

         É provocada por um trauma mecânico, rasa, limitada à derme e que tem como 

característica principal a presença de um retalho de pele, em algum momento de sua 

evolução. Entende-se por retalho, um segmento livre de pele não aderido às camadas 

subjacentes. Não raro, o retalho de pele pode apresentar-se parcial ou totalmente separado 

do leito da ferida, dificultando o diagnóstico.  

        Inúmeros fatores de risco contribuem para a ocorrência de skin tears, porém, o foco 

deste estudo contempla um maior aprofundamento nos idosos. Dentre os fatores de maior 

contribuição, podemos citar idade avançada (> 85 anos); sexo feminino; raça branca; 

ingestão nutricional  inadequada; história prévia de lesão por fricção; pele seca e  

descamativa; equimose ou hematoma nas extremidades; púrpura senil; queratose actínica  

ou seborréica; edema em extremidades; diminuição da capacidade cognitiva; diminuição 

da sensibilidade sensorial; diminuição da acuidade visual; risco para desenvolvimento de 

lesão por pressão  (UP); agitação psicomotora/ não responsividade; rigidez e 

espasticidade/ contratura; mobilidade prejudicada; dependência para as atividades de vida 

diária; transferências e reposicionamentos; quedas e batidas; neuropatia; problemas 

vasculares; problemas pulmonares; uso prolongado de corticóides; polifarmácia; 

utilização de dispositivos invasivos; curativos adesivos; fotoenvelhecimento 

(STRAZZIERI PULIDO & SANTOS, 2010).  
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     Conforme o autor supracitado, as alterações fisiológicas inerentes ao envelhecimento 

fazem com que a idade avançada seja um dos principais fatores de risco para o 

desenvolvimento destas lesões. A capacidade da pele para proteger contra as agressões 

externas encontra-se diminuída entre os idosos. Além disso, com o passar dos anos ocorre 

um aumento da rigidez músculo-esquelética e a espasticidade muscular, diminuição da 

sensibilidade sensorial, da acuidade visual e a da capacidade cognitiva acarretando em 

prejuízo da mobilidade física e aumento da dependência para as atividades de vida diária. 

Essas alterações vão contribuir para o aumento considerável do risco para traumas 

(PAYNE E MARTIN, 1993).  

 

Diagnóstico e Fisiopatologia 

Skin Tear  são frequentemente sub-reconhecidos e diagnosticados erroneamente 

na prática clínica. Para um tratamento ideal, a identificação precisa e a classificação são 

essenciais; portanto, um a definição precisa de skin tears é um ponto de partida crucial 

(LEBLANC E BARANOSKI, 2011). 

A epiderme é a camada mais externa da pele, e contém epitélio avascular, 

escamoso e estratificado. Divide-se em: estrato córneo, estrato lúcido, estrato granuloso, 

estrato espinhoso e estrato basal ou germinativo. Em média, renova-se a cada 60 dias 

(Wysocki, 2000). A principal função da epiderme é formar uma barreira protetora ao 

corpo, controlando a perda de água e a entrada de microrganismos no organismo através 

da pele. Além das funções supracitadas, a pele realiza excreção de catabólitos, síntese de 

vitamina D, precaução epidemiológica, proteção de estruturas internas, entre outras. Já, a 

derme é a camada intermediária, constituída por fibras, grande quantidade de vasos 

sanguíneos, terminações nervosas e nervos, que transmitem ao cérebro os estímulos 

recebidos pelas terminações, como dor, frio, calor, pressão, entre outras sensações.  

 Em função do tempo agindo sobre a pele, o colágeno da derme apresenta uma 

redução de 1% por ano até a vida adulta (RIGEL et al, 2004). Observa-se ainda uma 

significativa redução na irrigação sanguínea concomitante a diminuição substancial na 

liberação de histamina, perda de terminações nervosas sensoriais na epiderme e derme. 

Tais alterações podem comprometer a resposta ao desenvolvimento de lesões ou sinais 

de infecção  (NIGAM e KNIGHT, 2008). 
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Para o diagnóstico deve-se considerar o grau de acometimento tissular. Skin tears 

é uma ferida rasa, limitada à derme e não deve ser confundida com úlcera por pressão em 

estágio II. Diferente desta, que tem a pressão como fator etiológico primordial, skin tears 

obrigatoriamente é consequente a um trauma mecânico. Para o seu diagnóstico, é 

importante identificar sua causa (LEBLANC E BARANOSKI, 2011). 

        Apesar de poder se localizar em qualquer parte do corpo, membros superiores e 

inferiores – mais especificamente o dorso das mãos, os braços e a tíbia – são as regiões 

mais suscetíveis a esse tipo de lesão. Vale lembrar que as úlceras por pressão 

normalmente desenvolvem-se nas áreas de proeminências ósseas. 

Classificação 

Existem alguns instrumentos de classificação para Skin Tear, são eles (STRAZZIERI 

PULIDO & SANTOS, 2010): 

1. Payne-Martin Classification Sytem for Skin Tears, publicado em 1990 e revisado 

em 1993, é baseado no grau de perda do retalho da pele e conta com três tipos de 

categorias do skin tears. 

2. Classification of pretibial injuries publicado em 2004, avalia o Skin Tear em uma 

escala de 1 a 4. 

3. STAR Skin Tear Classification System, publicado em 2007 e revisado em 2010, 

foi encorajado pelos próprios Payne e Martin, propuseram a “redesenhar a antiga 

classificação, reiterando, expandindo, excluindo, revisando, e redefinindo os antigos 

conceitos à luz da prática baseada em evidências”. É composto por duas partes 

principais, guia de tratamento (STAR Skin Tear Classification) e o sistema de 

classificação (STAR Classification System). 
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Figura1: Ilustração do Sistema de Classificação STAR – Lesão por Fricção, Niterói, RJ-

2018 

 

Fonte: Strazieri-Pulido KC. Adaptação cultural e validação do instrumento "Star Skin Tear 

Classification System", para a língua portuguesa no Brasil [dissertação]. São Paulo: Escola 

de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2010.   
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Figura 2: Ilustração do Sistema de Classificação STAR – Lesão por Fricção - Glossário, 

Niterói, RJ-2018 

 

Fonte: Strazieri-Pulido KC. Adaptação cultural e validação do instrumento "Star Skin Tear 

Classification System", para a língua portuguesa no Brasil [dissertação]. São Paulo: Escola 

de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2010.   

 

 E a quarta e mais recente proposta de classificação para Skin Tear, apresentada 

em consenso publicado em 2013, denomina-se ISTAP Skin Tear Classification 

(LEBLANC et al, 2013): 
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Figura 3: Skin Tear Classification - Classificação ISTAP, Niterói, RJ-2018 

 

 

 

 

 

 

LeBlanc K et al. International Skin Tear Advisory Panel: A Tool Kit to Aid in the Prevention, 

Assessment, and Treatment of Skin Tears Using a Simplified Classification System. Adv 

Skin Wound Care. 2013; 26:459-76, quiz 477-8. 

 

O grupo de especialistas que participou do ISTAP (International Skin Tear 

Advisory Panel) desenvolveu um kit de ferramentas, no qual o ISTAP Skin Tear 

Classification integra, e, posteriormente, submeteu a grupo de revisores para uma revisão 

global. O objetivo da ferramenta é divulgar a ISTAP a nível mundial e para fomentar mais 

pesquisas acerca dessa temática (LEBLANC et al, 2013). 

Um método Delphi modificado por 3 fases foi utilizado para chegar a um consenso 

sobre os componentes do ISTAP - Kit de ferramentas para skin tears, onde em cada fase 

tiveram os seguintes desfechos: **Fase 1 – Realização da reunião em Janeiro/2013 com 

os 11 (onze) especialistas que  foram convocados para desenvolvimento dos componentes 

do kit de ferramentas relacionados a avaliação, predição, prevenção e tratamento de skin 

tears. Os líderes de opinião com experiência prévia na área de feridas eram provenientes 

dos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido; ** Fase 2 - O Kit de ferramentas do ISTAP 

foi entregue a todos os membros, e em seguida, declarações foram submetidas a um grupo 

revisores mais amplo (46 colaboradores). Cada membro do painel recolheu e concentrou 

os comentários dos revisores globais, em seguida, enviou para 2 co-presidentes do 

ISTAP. ** Fase 3 – Retorno das contribuições dos revisores internacionais e compilação 

dos membros do painel para criação do ISTAP. O esboço final do Kit de ferramentas foi 
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devolvido à ISTAP original e aos 46 avaliadores externos para votação das componentes 

do kit de ferramentas para consenso. O ISTAP – Kit de ferramentas teve um consenso de 

98% daqueles que concordaram (LEBLANC et al, 2013).  

O kit de ferramentas inclui componentes que se complementam e que fornecerão 

uma abordagem sistemática para a orientação educacional e implementação de programas 

estruturados de prevenção e tratamento de skin tears. Além do ISTAP Skin Tear Decision 

Algorithm e Skin Tear Classification, o painel é composto pelas seguintes ferramentas: 

Skin Tear Risk Assessment Pathway;  Pathway to Assessment/Treatment of Skin Tears;  

Prevalence Study Data Collection Sheet; Quick Reference Guide for the ISTAP Risk 

Reduction Program; Medications that Can Affect the Skin; Drugs Associated with Risk 

of Falls; Skin Tear Product Selection Guide.  

 

Prevenção 

        As recomendações para prevenção partem da premissa que sejam feitas mudanças 

em seu ambiente, como acolchoar as grades das camas, colocar suportes em membros 

inferiores, melhorar a iluminação do ambiente, adequar sapatos que sejam confortáveis 

uma sola antiderrapante. Dentro outras adaptações, sugere também que os idosos em alto 

risco, sejam submetidos a inspeção diária da pele. Regiões do corpo que sejam frágeis e 

delgadas precisam de gazes, faixas, camisas, meias, calças compridas, ou outros materiais 

suaves para maior proteção (AYELLO & SIBBALD, 2008). 

        Aos idosos hospitalizados, devem-se utilizar coxins apropriados para o suporte do 

corpo. Técnicas corretas de posicionamento, de transferência e de mudança de decúbito 

poupam a pele dos pacientes das forças de fricção e cisalhamento (AYELLO & 

SIBBALD, 2008; XIAOTI et al, 2009; BOLHUIS, 2008; BARANOSKI, 2000) 

        As equipes de enfermagem, familiares e cuidadores devem receber orientação 

quanto a evitar mobilizar o paciente utilizando do mesmo durante as mobilizações com o 

intuito de reduzir a incidência, a gravidade e a recorrência dessas lesões (AYELLO & 

SIBBALD, 2008; XIAOTI et al, 2009; BARANOSKI, 2000; BARANOSKI, 2001). 

       O uso de fitas e curativos não são recomendados. Caso sua utilização seja inevitável 

e insubstituível, a opção é representada por uso de barreiras de pele que podem ser 
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aplicadas antes da fixação do adesivo a fim de minimizar possíveis danos ou adesivos de 

baixa aderência (AYELLO & SIBBALD, 2008; XIAOTI et al, 2009; RATLIFF & 

FLETCHER, 2007; FLECK, 2007). E a remoção de adesivos, caso aplicados, deve ser 

feita com extrema cautela utilizando-se de técnica ou com  uso de removedores de 

adesivos (MCNICHOL et al, 2013).  

 Por ausência de pesquisas controladas, as estratégias de prevenção e intervenção 

são traçadas de acordo com os especialistas no assunto.  

 Numa linha de cuidados gerais, deve-se pautar as ações em três pilares: 

identificação e tratamento dos fatores etiológicos, traçar plano individualizado de 

cuidados e suporte organizacional. A identificação e tratamento dos fatores etiológicos 

pode ser obtido através da história completa do paciente, identificação de pacientes de 

alto risco para essa lesão e prevenção de skin tears. E para o suporte organizacional é 

importante o traballho com equipe multidisciplinar, educação da tríade do cuidado ao 

paciente – paciente, cuidador e família -, bem como capacitação de profissionais 

(LEBLANC; CHRISTENSEN; ORSTED; KEAST, 2008). 

 

Recomendações 

 Dentre as principais recomendações baseadas em evidências pela literatura, 

podemos citar (BRITISH, 2016): 

- Inspecionar regularmente a pele de indivíduos em risco para este tipo de lesão; 

- Manter as unhas aparadas e lixadas, a fim de evitar autolesões;  

- Evitar banho quente e prolongado; 

- Utilizar sabonete com pH balanceado para manutenção do manto hidrolipídico; 

- Utilizar camisas de mangas compridas e/ou calças compridas, gazes, faixas ou outros 

materiais suaves para proteção de braços e pernas; 

- Utilizar protetores em pacientes com lesões pré-tibiais recorrentes; 



26 

 

- Detectar e remover possíveis causas para trauma cutâneo (objetos, quinas dos móveis e 

as protuberâncias dos equipamentos, dentre outros); 

- Promover um ambiente seguro com adequada iluminação; 

- Evite curativos adesivos na pele frágil. Se curativos ou fitas; 

são necessárias, utilize barreiras protetoras de pele antes de sua fixação para minimizar 

danos ou curativos de silicone para uma remoção sem danos à pele; 

- Promover uma alimentação e nutrição adequada; 

- Umectar a pele íntegra diariamente, de preferência, após o banho; 

- Garantir proteção adequada aos pacientes acamados, evitando forças de fricção e 

cisalhamento; 

- Utilizar técnicas corretas de posicionamento, transferência e mudança de decúbito; 

- Educar pacientes, cuidadores e profissionais. 

 Concomitante ao processo de envelhecimento há um declínio de funções nos 

idosos, dentre elas, a redução da produção de sebo e suor que contribui diretamente para 

o ressecamento e descamação da pele. Desta forma, destaca-se uma maior importância na 

diminuição do número de banhos por dia, a redução do tempo dos mesmos, o uso de 

sabonetes com pH semelhante à pele, os banhos sem enxágue, bem como atenção à 

temperatura da água, preferencialmente morna, para manutenção da lubrificação natural 

da pele (LEBLANC et al, 2008). 

 O uso de hidratantes hipoalergênicos é recomendado após o banho com a pele 

ainda úmida. Porém a hidratação deve ser distinguida de lubrificação, já que esta última 

define-se pelo revestimento da superfície da pele com um fluido oleoso (SIBBALD, 

CAMERON & ALAVI, 2007). 

 As recomendações para prevenção contemplam alterações nos ambientes com 

remoção de potenciais causas de traumas aos indivíduos. Acolchoar as grades das camas, 

adequar à iluminação do ambiente, optar por sapatos confortáveis com sola antiderrapante 

representam algumas das principais ações para promoção de ambiente seguro. 
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  Em suma, a prevenção deve ser pautada em higienização da pele sem fricção 

excessiva sabonetes de pH balanceado, hidratação da pele frequente, banho com 

intervalos regulares e água em temperatura ideal, boa alimentação, roupas adequadas, a 

remoção de fatores de risco ambientais, posicionamento e transferências de forma correta 

e cautelosa, com o intuito de reduzir a incidência, a gravidade e a recorrência dessas 

lesões. 

 

Tratamento 

 Para um processo de cicatrização ideal concomitante às ações preventivas de 

novas lesões desse tipo, sugere as seguintes recomendações (AYELLO, 2003):  

• Limpeza com soro fisiológico ou de acordo com o protocolo da instituição, de forma 

delicada; 

• Realize a secagem com cautela, realinhar, se possível, o retalho em posição anatômica 

normal, sem provocar tensão excessiva. Podem ser utilizadas suturas de pele adesivas, 

não invasivas;  

• Aplicar pomada à base de petróleo, alginato de cálcio (em casos de sangramento) ou 

curativo não aderente que mantenha o meio úmido; 

• Utilizar, preferencialmente, fitas com dorso delicado e baixa aderência, faixas ou 

malhas tubulares macias para fixar o curativo; 

• Promover menos troca de curativo possível; 

• Colocar uma seta na direção do retalho de pele, de modo que o curativo não propicie 

qualquer rompimento no momento da remoção. Reavaliar a viabilidade do retalho ou aba 

em até 48 horas; 

• Registrar todo o procedimento e aspecto da lesão, avaliação de intervenção e resultados 

do tratamento. 

Ratificando as medidas a serem tomadas no manejo de skin tears, Em estudo mais recente 

estudo, ratifica-se que skin tears compreendem feridas agudas que têm o potencial de 

serem fechadas por primera intenção. Tradicionalmente, o fechamento por primeira 
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intenção é direcionado às feridas agudas com auxílio de suturas, grampos ou tiras de 

adesivo. Diante da fragilidade identificada na pele dos idosos e ausência de perda de 

espessura total, esta opção de fechamento não torna-se um opção viável, e outros métodos 

são necessários (por exemplo, com uso de coberturas) (Wound UK, 2015). 

Quando possível, o tratamento de lesões cutâneas deve ter como objetivo preservar o 

retalho cutâneo e tecido circundante, reaproximar as bordas da ferida (sem esticar a pele), 

e reduzir o risco de infecção e lesões posteriores considerando quaisquer comorbidades 

(Wound UK, 2015). Iniciar o tratamento apropriado o mais rápido possível melhora os 

resultados portanto, os pacientes e cuidadores devem ser educados para realizar os 

primeiros socorros quando uma lesão na pele ocorre, a fim de preservar a viabilidade do 

retalho de pele, sempre que possível (LEBLANC et al, 2018). 

  Ainda que sejam escassas as pesquisas acerca de tratamento de skin tears, dois 

estudos são inovadores quanto à redução da dor na troca de curativos e o tempo de 

cicatrização (ECRI & ISMP, 2006): 

• Categoria I e II Skin Tears – tratadas por curativo macio de silicone que apresentaram 

cicatrização no oitavo dia. Os curativos de silicone mantêm o retalho de pele fixo ao leito 

da lesão. Há necessidade de aplicação de cobertura secundária. (MEULENEIRE, 2002) 

● Categoria II e III Skin Tears – tratadas por curativo à base de 2-octilcianoacrilato. Cola 

biológica para pele que seca em aproximadamente 15 a 30 segundos, não requer cobertura 

secundária e permite rotina de inspeção. Reaplicação é feito de acordo com quantidade 

de exsudação. A maioria das feridas em uso desse produto apresentou melhora em uma 

semana (MILNE & CORBETT, 2005).  

 Estes estudos preliminares resultaram em custo-benefício vantajoso, pois, além de 

baixo custo - inferior a US$ 1 por aplicação - foram eficazes no tratamento de lesões 

dolorosas. 

 Em 2012, o Wound Management Program, determinaram as melhores práticas 

baseadas em evidências no tratamento de skin tears (SWCCAC, 2012): 

• Categoria I, II e III = Curativos acrílicos, absorventes, semipermeáveis – Indicados para 

skin tears de pequena a média exsudação 
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• Categoria I e II = curativo à base de 2-octilcianoacrilato (Cola de Pele) - Perda de retalho 

epidérmico parcial  

• Categoria III (presença de sangramento) = Curativos suaves à base de silicone ou 

espuma não aderente, malha impregnada com petrolato, curativos de alginato de cálcio 

ou hidrofibra. 

 Alguns autores acreditam que o cianoacrilato constitui uma opção executável no 

tratamento de skin tears - categorias I e II de Payne- Martin. Num estudo comparativo de 

octilcianoacrilato com band-aids notou-se redução da dor e impacto na hemostasia no uso 

de octilcianoacrilato (EAGLSTEIN,2002).  De acordo com demais estudos, não houve 

diferença significativa no uso entre os dois quando comparados octilcianoacrilato e os 

métodos tradicionais de fechamento de ferida, e seus impactos nos índices de infecção, 

ocorrência de deiscência e cicatriz de má qualidade (LEBLANC E BARANOSKI, 2009; 

XIAOTI XU et al, 2009). No entanto, através de um estudo em porcos com feridas 

tratadas com gaze, octilcianoacrilato ou hidrocolóide, relatou que sinais de infecção não 

foram observados nos animais em uso de octilcianoacrilato, diferente daqueles tratados 

com hidrocolóide e gaze (SINGER, 2003). 

 Ainda nas opções de tratamento, podemos citar o hidrogel em placa, que 

proporciona desbridamento autolítico nas lesões com hematoma ou necrose (BELDON, 

2008).  

 Em outros estudos relatam obtenção de êxito no uso do curativo de acrílico – 

transparente e absorvente – em skin tears,  de categorias I a III, variando de pouca a média 

quantidade de exsudato. Esse tipo de curativo é constituído por uma almofada de polímero 

acrílico, moldável, que absorverá o exsudato. O curativo mantém o meio úmido ideal, 

favorecendo o processo de cicatrização da lesão. Não necessita de cobertura secundária, 

pois é recoberto por filme transparente. Esses curativos são semipermeáveis e podem 

permanecer na ferida por até 21 dias. A remoção do curativo de uma forma antecipada 

será indicada pela saturação do acrílico ou extravasamento de exsudato (LEBLANC E 

BARANOSKI, 2009). 

 Entretanto, há uma corrente que não recomenda o uso de filmes transparentes ou 

hidrocolóides diretamente em skin tears, visto que, estes materiais podem romper o 

retalho em sua remoção. Outro ponto ressaltado pelos autores é o fato dos filmes 
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transparentes não promoverem absorção. (LEBLANC et al, 2008; LEBLANC E 

BARANOSKI, 2009; XIAOTI XU et al, 2009). 

 O tempo de cicatrização desse tipo de lesão pode variar de acordo com o 

comprometimento da pele. Num estudo comparativo, skin tears sem perda tecidual 

cicatrizam em tempo menor – média de 9 dias - quando comparadas às com perda parcial 

ou total de tecido – média de 19 ou 21 dias, respectivamente (PAYNE & MARTIN, 

1990).   

 Um dos estudos evidencia que a implementação de um protocolo de tratamento 

seguido corretamente e aplicado imediatamente após o trauma, impacta diretamente no 

tempo de cicatrização. Lesões de diferentes categorias com diferentes intervenções 

seguindo o protocolo resultaram num tempo de cicatrização de no máximo 10 dias. Desta 

forma, podemos perceber que um conjunto de ações definirá esse processo de cura, não 

somente a escolha do produto (NAZARKO, 2005). 

 O tratamento de skin tears deve contemplar ações para uma  cicatrização de boa 

qualidade, conforto para o paciente e prevenção de novas lesões. No âmbito da prevenção 

de novas lesões deste tipo, encontra-se recomendações acerca da utilização de protetores 

cutâneos (selantes) resistentes à água contra ação de exsudato e agressão causada pela 

remoção de adesivos na pele ao redor da ferida (AYELLO & SIBBALD, 2008). 

  

2.2 ALGORITMOS COMO FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO E 

TRATAMENTO 

A adoção de instrumentos de medidas, escalas de risco e protocolos/diretrizes 

clínicas de prevenção e tratamento contribuem no auxílio aos profissionais da saúde na 

avaliação do risco, formulação do diagnóstico, determinação do plano de cuidados, 

incluindo condutas preventivas (JORGE & DANTAS, 2005). A usabilidade dos 

instrumentos é facilitada quando grandes quantidades de informações acerca de uma 

condição clínica pode ser capturada em um processo ou algoritmo ou passo a passo (VAN 

RIJSWIJK & BEITZ, 2015). 

O conceito de algoritmo foi formalizado em 1936 pelos matemáticos Alan Turing 

e Alonzo Church, responsáveis pela fundação da Ciência da Computação. No âmbito da 
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saúde, os algoritmos são instrumentos simples, diretos e de fácil acesso, além de 

ferramentas primordiais ao gerenciamento da qualidade, destacando-se como importante 

meio de organização de processos. Esses instrumentos conferem uma visão completa do 

processo de cuidado e são como mapas, servindo de guia para a tomada de decisões, 

especialmente quando essas são complexas. Os algoritmos constituem uma sequência 

finita de instruções bem definidas que podem ser realizadas sistematicamente, tendo por 

finalidade contribuir para o gerenciamento e uniformização do cuidado ao paciente 

(POTT et al, 2013). 

Algoritmos são mapas gráficos, utilizados para garantir uma melhor  e mais ampla 

visualização dos componentes e processos de um problema (CARVALHO; SALOMÉ; 

FERREIRA, 2017). O uso contemporâneo de algoritmos e demais ferramentas engloba 

todos os aspectos dos cuidados em saúde, envolvendo diagnóstco e avaliação até 

intervenções no tratamento, desde a atenção primária até a alta complexidade. No 

contexto das lesões cutâneas, diretrizes e dispositivos específicos para o tratamento de 

feridas crônicas foram introduzidos para auxiliar na implementação de protocolos, 

garantia de assistência com qualidade e no monitoramento dos resultados. Esses recursos 

têm significativa relevância principalmente em sistemas de saúde americano consciente 

dos custos (BEITZ & BATES-JENSEN, 2001). 

Algoritmos têm sido desenvolvidos para que os profissionais da área da saúde 

possam tomar decisões clínicas de avaliação, diagnóstico, prevenção e tratamento. Estes 

instrumentos devem ser validados e sua construção deve ser feita por meio da prática 

baseada em evidências científicas, diretrizes clínicas e estudos clínicos randomizados 

(BEITZ & BATES-JENSEN, 2001; TAYAR, PETERLINI, PEDREIRA, 2007). 

Esforços incansáveis têm sido feito na tenteiva de minimizar as barreiras à 

implementação de protocolos baseados em evidências de atendimento aos pacientes. 

Destaca-se o imperativo para os pacientes receberem cuidados baseados nos melhores 

conhecimentos científicos disponíveis e que os cuidados não deve variar de um clínico 

para outro clínico ou de um lugar para outro. Estudos de revisão e observacionais já 

mostram que a implementação de protocolos de prevenção de lesão por pressão (LP), 

incluindo a padronização de intervenções específicas para essa lesão e documentação, 

reduz sua prevalência em cuidados agudos, cuidado em longa permanência e atendimento 
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domiciliar. No entanto, por uma ampla variedade de razões, a tradução do conhecimento 

das recomendações de melhores práticas de LP na prática continua a ser um desafio passo 

(VAN RIJSWIJK & BEITZ, 2015). 

De acordo com os avanços da modernidade, alguns algoritmos de cuidados de 

feridas e percursos críticos foram ou estão sendo informatizados (BEITZ & BATES-

JENSEN, 2001).  
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3. MATERIAIS E MÉTODO 

TIPO DE ESTUDO 

 Trata-se de uma pesquisa metodológica com abordagem quantitativa, no qual foi 

realizada a tradução e adaptação transcultural do algoritmo decisório para skin tears 

proposto pelo International Skin Tear Advisory Panel: A Tool Kit to Aid in the Prevention, 

Assessment, and Treatment of Skin Tears Using a Simplified Classification System 

denominado Skin Tear Decision Algorithm.  A pesquisa metodológica envolve 

investigações dos métodos para obtenção e organização de dados e condução de pesquisas 

de forma rigorosa, contemplando o desenvolvimento, a validação e a avaliação de 

ferramentas e métodos de pesquisa (POLIT & BECK, 2011). 

 

INSTRUMENTO: SKIN TEAR DECISION ALGORITHM 

O  SKIN TEAR DECISION ALGORITHM integra um conjunto de ferramentas -  

“tool kit” – denominado ISTAP (International Skin Tear Advisory Panel) que foi 

desenvolvido para auxiliar na redução do impacto de skin tears no sistema de saúde. O 

ISTAP é composto por um kit de ferramentas para a prevenção, identificação e tratamento 

de skin tears baseado em extensas revisões de literatura, input de profissionais de saúde 

e em opinião de especialistas, onde cada componente se complementa. Ele passou por um 

amplo processo de revisão por pares na forma de um processo modificado de Delphi 

(LEBLANC et al, 2013).  

Em específico, o Skin tears: Algoritmo Decisório (SKIN TEAR DECISION 

ALGORITHM) tem como objetivo auxiliar aos profissionais de saúde na avaliação e 

tratamento de skin tears, descrever ações contínuas no caminho da avaliação ao 

tratamento desse tipo de lesão, contemplando a classificação da mesma. (LEBLANC et 

al, 2013). 

Para realização da tradução e adaptação transcultural, foi realizado o contato 

prévio a autora principal do ISTAP, através de correio eletrônico, para obtenção da 

autorização conferida pela Profa Kimberly LeBlanc à Mestranda Camyle Santos para uso 

do algoritmo (Anexo I).  
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3.1 ETAPAS DE TRADUÇÃO  

Tradução 

O processo de validação de um instrumento estrangeiro tornando-o factível e 

exequível em contexto brasileiro requer o seguimento algumas etapas, como a tradução 

para o idioma local, a adaptação transcultural, a aplicação à população alvo e a validação 

do instrumento (BERNARDO et al, 2013). 

No âmbito dos instrumentos direcionados a área de saúde, a fase de adaptação 

destaca-se quando comparada a tradução, por contemplar aspectos culturais, conceituais 

e semânticos, bem como sua aplicação nesses contextos (SWAINE-VERDIER et 

al,2004). 

A metodologia que sustentou este estudo, segue as seguintes etapas 

(GUILLEMIN; BOMBARDIER; BEATON, 1993): 

 

 

 

• Tradução inicial – consiste na primeira etapa por tradução da versão original para 

a língua portuguesa por dois tradutores bilíngues de forma independente, que 

tinham como língua materna a língua portuguesa do Brasil e fluência no idioma 

inglês. Um deles possuía conhecimento técnico sobre a temática do algoritmo e o 

outro não.  

•  Síntese das traduções - Após as traduções, as duas versões T1 e T2 foram 

comparadas e as discrepâncias sanadas em uma reunião consensual com os dois 

tradutores, a mestranda juntamente com a professora doutora responsável pela 

pesquisa, a fim de gerar uma síntese (T3) das duas versões traduzidas. Um 

relatório detalhado foi descrito com todas as discrepâncias ocorridas e sua 

resolução.  

• Retrotradução - versão síntese do instrumento em língua portuguesa do Brasil foi 

retro-traduzido para o inglês. Os tradutores não tiveram informações acerca do 

objetivo da pesquisa e do instrumento original. O objetivo dessa etapa foi verificar 

se a versão em português reflete o conteúdo da original. 
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• Comitê de juízes - a versão consensual em português foi submetida à avaliação 

por um Comitê de Juízes composto por 10 participantes. Os participantes eram 

enfermeiros que atendiam a pelo menos dois dos seguintes critérios de inclusão: 

• Possuir experiência mínima de 03 anos no ensino ou na prática na área de feridas;  

• Possuir domínio dos idiomas português e inglês; 

• Possuir domínio da metodologia da pesquisa; 

• Ter participado de pesquisas na área de enfermagem, envolvendo construção e 

validação de escalas/instrumentos.  

Posteriormente a avaliação pelo comitê, as autoras analisaram as sugestões oferecidas e 

propuseram a versão final do instrumento em língua portuguesa. 

• PRÉ-TESTE   

• Local:  Clínica Médica e Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Universitário 

Antônio Pedro (HUAP/UFF).  

• Amostra: Selesção de enfermeiros consecutiva e por conveniência.   

• Avaliação da versão traduzida 

  

 

 

 

Tradução inicial 

 

Na primeira etapa deste estudo, ocorreu a tradução da versão original do SKIN 

TEAR DECISION ALGORITHM para a língua portuguesa por duas tradutoras bilíngues 

de forma independente, que tinham como língua materna a língua portuguesa do Brasil e 

fluência no idioma inglês, gerando a Tradução 1 (T1) e a Tradução 2 (T2).  
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Segundo Guillemin; Bombardier; Beaton (1993) a tradução da língua de origem 

para a língua-alvo representa a primeira fase dessa etapa, e é realizada por pelo menos 

dois tradutores que sejam bilíngues. Os dois tradutores devem ter perfis diferentes para 

garantir a maior extração do conteúdo e assim a melhor tradução possível. As traduções 

podem ser comparadas e as discrepâncias identificadas. 

Uma das tradutoras possui conhecimento técnico sobre a temática do instrumento, 

neste caso da área de saúde. Doutora em Enfermagem pela School of Nursing of 

University of Texas Health Science Center at San Antonio. Professora Universitária e 

trabalha há cerca de 5 anos com tradução livre.  

A outra tradutora não é da área da saúde e, portanto não possui conhecimento 

técnico sobre a temática. Mestre em História pela Universidade Federal Fluminense 

(UFF) e Especialista em Tradução Inglês-Português pela PUC-Rio. Trabalha há 20 anos 

no magistério na rede privada do Rio de Janeiro, como pesquisadora na área de História 

e como tradutora de inglês e francês. Lecionou em cursos de idioma e realizou trabalhos 

com tradução e edição de textos técnicos.   

 

Síntese das traduções 

 Para sintetizar as traduções é necessário a inserção de um mediador nas 

discussões de diferenças da tradução. A síntese é produzida a partir das duas traduções 

iniciais resultando em uma tradução comum (GUILLEMIN; BOMBARDIER; BEATON, 

1993). 

Após as traduções, as duas versões T1 e T2 foram comparadas e as discrepâncias 

consensadas com as duas tradutoras, a mestranda responsável pela pesquisa e a professora 

doutora e orientadora do estudo, a fim de construir uma síntese proveniente das duas 

versões traduzidas (T3).  

 

Retrotradução 

Nesta etapa, a versão síntese (T3) do instrumento em língua portuguesa do Brasil 

foi retrotraduzida para o inglês por duas tradutoras independentes, estrangeiras, não 
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tinham formação na área da saúde, fluência na língua inglesa, portuguesa e conhecimento 

da cultura brasileira, que não participaram da tradução inicial e que não tiveram acesso à 

versão originalmente publicada do SKIN TEAR DECISION ALGORITHM, bem como 

não foram informadas do objetivo da pesquisa e do instrumento original. Este é um 

processo de validação que garantirá se a versão traduzida reflete de forma precisa o 

conteúdo da versão original (GUILLEMIN; BOMBARDIER; BEATON,1993). 

Uma das tradutoras é natural da Filadélfia nos Estados Unidos e exerce atividades 

como professora de inglês em sua cidade. Foi residente por 07 anos no Brasil e tem o 

português como idioma fluente. No Brasil trabalhou como professora de inglês em cursos 

de idioma e com tradução e edição de textos técnicos.   

A outra tradutora é americana e filha de pais brasileiros. Tem formação em Inglês 

com Mestrado em Linguística Aplicada. Morou por muitos anos no Brasil. No momento, 

reside em Milwaukee, WI, e trabalha em Chicago (Consulado Geral do Brasil em 

Chicago) e com tradução na empresa Gotcha LTS. 

Os objetivos que esta etapa contempla são destinados a evitar ou minimizar viés 

de informação e de suscitar significados inesperados dos itens do instrumento traduzido, 

ampliando as chances de "evidenciar as imperfeições". No âmbito deste estudo, se aplica 

na verificação se a versão em português reflete o conteúdo da original e resulta na versão 

inglês de cada tradutor - RT1 e RT2 (GUILLEMIN; BOMBARDIER; BEATON, 1993). 

Após as retrotraduções, as duas versões RT1 e RT2 foram comparadas e as 

discrepâncias consensadas com a mestranda responsável pela pesquisa e a professora 

doutora e orientadora do estudo, a fim de construir uma síntese proveniente das duas 

versões retrotraduzidas (RT3).  

 

3.2 ETAPAS DE ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL 

 

Comitê de Juízes  

O atendimento aos critérios para composição do Comitê de Juízes é fundamental 

para alcançar equivalência transcultural do instrumento traduzido. A função do Comitê é 

compilar e consolidar todas as versões e componentes do instrumento, incluindo a versão 

original e as traduzidas, e posteriormente, desenvolver a versão pré-final para testes em 
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campo. O Comitê reviu todas as versões traduzidas e consensou sobre as divergências 

identificada.   

As considerações feitas pela Comissão atenderam a equivalência entre a versão de 

origem e de destino em quatro áreas (FREIRE, ARREGUY-SENA, MÜLLER, 2017): 

- Equivalência semântica: verifica significado das palavras, se há mesmo significado e/ou 

múltiplos significados de um mesmo item e se existem dificuldades gramaticais na 

tradução; 

- Equivalência idiomática: verifica a existência de significados coloquiais ou expressões 

idiomáticas, e se são de difíceis de tradução. O comitê pode ter que formular uma 

expressão equivalente na versão de destino.  

- Equivalência experiencial: Identificação de itens que expressem experiência da vida 

diária, e que podem variar em alguns países. Em algumas circunstâncias, uma 

determinada ação pode não ser experimentada na cultura alvo, mesmo que permita 

tradução. Para solucionar este problema, identifica-se um item do instrumento que aborde 

uma ação ou intenção semelhante na cultura alvo em substituição do item original.  

- Equivalência conceitual: identificação de palavras que tenham significados conceituais 

diferentes entre as culturas.  

Nesta pesquisa, a versão consensual em português e demais versões foram 

submetidas à avaliação por um Comitê de Juízes composto por enfermeiros que 

atenderam no mínimo a dois dos seguintes critérios:  

• Possuir experiência mínima de 03 anos no ensino ou na prática na área de feridas; 

• Possuir domínio dos idiomas português e inglês; 

• Possuir domínio da metodologia da pesquisa; 

• Ter participado de pesquisas na área de enfermagem, envolvendo construção e 

validação de escalas e instrumentos. 

O número de avaliadores na validação dos itens de um instrumento foi diretamente 

proporcional a amostra disponível que o pesquisador contactou (OLIVEIRA, 

FERNANDES & SAWADA, 2008).  

A seleção dos juízes ocorreu por meio da amostragem não probabilística e 

intencional (MELO et al, 2011) e os 30 enfermeiros que atenderam aos critérios citados 
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acima foram convidados por meio de correio eletrônico. A amostra foi composta por 28 

enfermeiros que aceitaram o convite, atendendo a tríade de vínculos ensino-pesquisa-

assistência à saúde. No primeiro momento ocorreu com o envio dos seguintes documentos 

aos enfermeiros que aceitaram o convite: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

Algoritmo (versão-tradução-retrotradução), Algoritmo-Estrutura e Formulário de 

Identificação Pessoal e Profissional (composta por nome, idade, formação profissional e 

tempo e tipo de experiência na área de feridas e/ou tradução e/ou validação de 

instrumentos. No segundo momento, foi realizada reunião presencial que teve como 

premissa, reunir e consensar as sugestões propostas, a fim de alcançar a melhor 

compreensibilidade dos itens e equivalência com a cultura brasileira. Todos os 

documentos enviados ao Comitê de Juízes encontram-se na íntegra nos Apêndices I, II e 

III respectivamente.  

Cada item do instrumento traduzido foi avaliado pelos juízes e posteriormente 

calculada a taxa de concordância (TC) entre eles, bem como o índice de validade do 

conteúdo (IVC). 

O documento denominado Algoritmo era composto de uma planilha para 

avaliação dos itens traduzidos contendo uma escala do tipo Likert que avaliava os itens 

traduzidos com as seguintes opções: 1-Discordo totalmente, 2-Discordo parcialmente, 3-

Concordo parcialmente, 4- Concordo totalmente e um campo para observações. A escolha 

pela escala de verificação de Likert foi corroborada pelo fato da mesma desenvolver um 

conjunto de afirmações relacionadas à sua definição, a fim dos respondentes emitirem seu 

grau de concordância (SILVA; COSTA, 2014). 

A taxa de concordância representa a medida mais simples de concordância 

interobservadores, e define-se pelo método empregado para calcular a concordância entre 

os juízes.  Esse procedimento proporciona informações úteis expressas em porcentagem 

e calculada da seguinte forma: (número de especialistas que concordaram com o 

item/número de especialistas)x100. Considera-se como uma taxa aceitável de 

concordância, um índice de 80% entre os membros do comitê (ALEXANDRE; COLUCI, 

2011). 

O índice de validade de conteúdo, muito utilizado na área da saúde, mensura a 

proporção ou porcentagem de juízes que detenham de mesma opinião sobre determinados 
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aspectos do instrumento e seus itens, analisados um a um e, posteriormente, o instrumento 

de modo integral (DEVON et al, 2007). 

Alexandre e Coluci (2011) destacam que este método emprega uma escala tipo 

Likert com pontuação de um a quatro, sendo: 1- Discordo totalmente, 2- Discordo 

parcialmente, 3- Concordo parcialmente, 4- Concordo totalmente. O escore do índice 

deve ser obtido através da soma de concordância dos itens que tiverem pontuações “3” 

ou “4” pelos especialistas. Os itens que receberam pontuação “1” ou “2” serão revisados. 

A fórmula de avaliação de cada item individualmente será: 

IVC= número de respostas 3 ou 4 

        número total de respostas 

 

A aprovação das mudanças ocorreu quando 70% dos membros do Comitê 

concordavam com a proposta. Ao término da avaliação pelo comitê, as autoras analisaram 

as sugestões oferecidas e propuseram a versão pré-final do instrumento em língua 

portuguesa. 

 

 

Pré Teste 

 

A última fase do processo de adaptação foi a realização do Pré-Teste utilizando-

se da versão pré-final com os enfermeiros assistenciais. Cada sujeito recebeu os 

instrumentos de avaliação e analisou os itens do algoritmo, apesar dos testes adicionais 

não serem exigidos, para a aprovação da versão traduzida são recomendados, a fim de 

verificar as propriedades psicométricas do instrumento na fase Pré-Teste.  

• Local  

A pesquisa foi realizada no mês de julho de 2018 no Hospital Universitário 

Antônio Pedro (HUAP/UFF), como a maior e mais complexa unidade de saúde da Grande 

Niterói e, portanto, considerado na hierarquia do SUS como hospital de nível terciário e 

quartenário, isto é, unidade de saúde de alta complexidade de atendimento.  

        O HUAP atende a população da Zona Metropolitana II que engloba, além de Niterói, 

as cidades de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá. Sua área 

de abrangência atinge uma população estimada em mais de dois milhões de habitantes e, 
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pela proximidade com a cidade do Rio de Janeiro, atende também parte da população 

desse município.  

          A equipe de enfermagem do HUAP é composta por enfermeiros plantonistas, 

diaristas, técnicos e auxiliares de enfermagem, além de professores e acadêmicos de 

enfermagem que atuam junto à equipe.  

 

• Amostra 

A amostra foi consecutiva e por conveniência.  

- Critério de Inclusão: os participantes do estudo são enfermeiros de clínicas e 

unidade de terapia intensiva do Hospital Universitário Antôno Pedro (HUAP).  

- Critério de Exclusão:  os enfermeiros que não prestam assistência direta aos 

pacientes destes setores. 

 

• Avaliação da versão traduzida 

Para avaliar a versão traduzida, os enfermeiros receberam o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice IV), Formulário de Caracterização 

Profissional (Apêndice V), o Formulário de Avaliação dos Itens Traduzidos (Apêndice 

VI), Formulário de Caracterização dos Pacientes (Apêndice VII) e o Instrumento de 

Praticabilidade (Apêndice VIII) modificado utilizado por Alves et al. (2015).  

O instrumento de praticabilidade foi desenvolvido em 2009 e se refere aos 

aspectos práticos de instrumentos, e o quão exequíveis eles se apresentam (COLLUCI E 

ALEXANDRE, 2009). 

O formulário de caracterização dos pacientes era composta pelos seguintes dados: 

fatores de risco e associados à Skin Tears (os mesmos estarão dispostos para serem 

assinalados conforme perfil do paciente em atendimento no setor em questão) e 

caracterização da lesão (Adquirida e/ou Admitida; Localização; Classificação; Etiologia 

e Local de Ocorrência. Os enfermeiros responderam ao formulário de identificação 

pessoal e profissional composta pelos seguintes dados: nome, sexo, idade, formação 

profissional e tempo. 

O Instrumento de Praticabilidade era composto pela escala de resposta do tipo 

Likert - com cinco pontos, 1- Discordo totalmente, 2- Discordo parcialmente, 3- Não 

tenho opinião, 4- Concordo parcialmente e 5- Concordo totalmente -, que avaliam a 

facilidade em entender o instrumento, em entender a sequência de cuidados propostos 
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pelo algoritmo, o interesse em dispor desse instrumento para tratamento deste tipo de 

lesão e a contribuição do mesmo na prática clínica. Um maior número de respostas 

“concordo parcialmente” e “concordo totalmente”, sugere maior praticabilidade do 

instrumento. Para análise do índice de concordância interobservadores do instrumento de 

praticabilidade foi calculada a taxa de concordância (TC) e o índice de validade do 

conteúdo (IVC).  

As sugestões de alterações que emergiram no teste da versão traduzida passaram 

por análise das autoras. Após a realização do pré-teste, baseado nas observações foi 

elaborada a versão final.  

 

 

3.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 Todos os dados foram coletados e organizados em banco de dados eletrônicos por 

meio de digitação em planilha do aplicativo Microsoft Excel.  

Comitê de Juízes e Pré Teste 

Cada item do instrumento foi avaliado pelo Comitê de juízes e pelos enfermeiros 

particpantes do Pré Teste, posteriormente foi calculada a taxa de concordância (TC) entre 

eles, bem como o índice de validade do conteúdo (IVC).   

Para análise de confiabiliadade interobservadores no Pré Teste também foi 

utlizado o índice Kappa Múltiplo de Fleiss, de concordância ajustado ao acaso para 

categorização de múltiplas variáveis nominais. É frequentemente usado em ciências 

médicas e comportamentais quando, por exemplo, um pesquisador quer conhecer a 

medida de concordância ajustada ao acaso entre os valores nominais dos respondentes. É 

também amplamente utilizado nas áreas de análise de conteúdo e meta-análise, onde um 

pesquisador quer determinar quão bem os avaliadores concordam com a codificação de 

variáveis nominais.  

Quando os avaliadores sabem a priori a quantidade de casos que devem ser 

distribuídos em cada categoria, os marginais são considerados fixos. Porém, nosso estudo 

se baseia em uma pesquisa onde os avaliadores não se prendem a priori quantos casos 

ocorrem em cada categoria e, portanto, os marginais são livres.  
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Apesar de existirem várias versões de Kappa, Free-Marginal Multirater Kappa é 

uma versão não influenciada por prevalência e é apropriada para situações comuns em 

estudos de confiabilidade/concordância em pesquisas. 

Define-se como: 

𝐾𝑓𝑟𝑒𝑒 =  
[

1
𝑁𝑛(𝑛 − 1)

(∑ ∑ 𝑛𝑖𝑗 − 𝑁𝑛)] −  
1
𝑘

𝑘
𝑗=1

 𝑁
𝑖=1

1 − 
1
𝑘

 

Onde: 

•  N é o número de casos (linhas) 

•  n é o número de avaliadores (soma das linhas) 

•  k é o número de categorias (colunas) 

 

Na interpretação dos resultados, o Kfree define as seguintes interpretações: 

 

 

Tabela 1: Interpretação do Coeficiente 𝑲𝒂𝒑𝒑𝒂𝒇𝒓𝒆𝒆 de Concordância 

 

 

 3.4 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O protocolo de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, respeitando os princípios 

estabelecidos na Resolução n° 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), do 

Ministério da Saúde com o número 3.192.292, CAAE n° 01371918.3.0000.5243 (Anexo 

III).  

Interpretação

Menor que 0 Concordândia fraca

0,01 - 0,20 Concordândia leve

0,21 - 0,40 Concordância justa

0,41 - 0,60 Concordância moderada

0,61 - 0,80 Concordância considerável

0,81 - 1,00 Concordância perfeita

𝑲𝒇𝒓𝒆𝒆
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O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi assinado por todos os 

voluntários da pesquisa após explanação dos objetivos da pesquisa, assim como seus 

benefícios e riscos. É garantido ao voluntário o anonimato, assim como o direito de 

desligamento da pesquisa em qualquer momento. O termo de consentimento dos juízes e 

enfermeiros encontram-se nos apêndices I e IV respectivamente. 
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4. RESULTADOS 

Os resultados serão apresentados em duas partes: a primeira demonstrando as 

etapas de tradução para construção da versão pré-final do instrumento e a segunda de 

adaptação mostrando o pré-teste com a versão final do algoritmo decisório para 

tratamento de skin tears proposto pelo International Skin Tear Advisory Panel: A Tool 

Kit to Aid in the Prevention, Assessment, and Treatment of Skin Tears Using a Simplified 

Classification System denominado SKIN TEAR DECISION ALGORITHM.  

 

4.1 ETAPAS DE TRADUÇÃO 

Para a versão pré-final, na Etapa de Tradução, foram seguidas as seguintes etapas 

propostas pela metodologia de Guillemin, Bombardier e Beaton (1993), as quais serão 

descritas na sequência: 

• Traduções e Síntese das Traduções 

O Quadro 1 apresenta a versão original do SKIN TEAR DECISION ALGORITHM, 

as traduções T1 e T2 e a síntese das traduções.  

Quadro 1: Discrepâncias e soluções da síntese das traduções do Instrumento SKIN TEAR 

DECISION ALGORITHM na língua portuguesa, Niterói-RJ, 2018. 

 

Instrumento 

Original 

T1 T2 Síntese 

 

Observações 

Skin Tears Lesões por 

Fricção 

Úlceras de 

Pele 

Lesões por 

Fricção 

“To tear” 

significa 

“Rasgar” e 

“skin” significa 

“pele”. Logo, 

“skin tears” 

significa, 

“rasgos de 

pele”. 

Control Bleeding Controle de 

Sangramento 

Controlar 

Sangramento 

Controlar 

Sangramento 
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Instrumento 

Original 

T1 T2 Síntese 

 

Observações 

Classify (Measure 

and Document) 

Classificar 

(Medir e 

Documentar) 

Classificar 

(Medir e 

Documentar) 

Classificar 

(Medir e 

Documentar) 

To Document: 

Também 

entendido como 

“Registrar”. 

Assess Avaliar Avaliação Avaliação  

Cleanse Limpar Limpeza Limpeza  

Approximate wound 

edges 

Aproximar 

bordas da ferida 

Aproximação 

das Bordas da 

Ferida 

Aproximação 

das Bordas da 

Ferida 

 

Goals of treatment Metas do 

tratamento 

Metas do 

tratamento 

Metas do 

tratamento 

 

 

- Treat the Cause 

- Implement 

Prevention Protocol 

- Tratar a causa  

- Implementar 

protocolo de 

prevenção 

- Tratar a 

causa  

- Implementar 

Protocolo de 

Prevenção 

- Tratar a 

causa  

- Implementar 

Protocolo de 

Prevenção 

 

 

- Moist wound 

healing 

- Avoid Trauma 

- Protect Periwound 

Skin 

- Cicatrização 

de ferida úmida 

- Proteger pele 

ao redor da 

ferida 

- Regenerar a 

derme/pele 

úmida 

- Evitar 

trauma 

- Proteger a 

pele periferida 

- Cicatrizar a 

derme/pele 

úmida  

- Evitar 

trauma 

- Proteger a 

pele periferida 

“Moist wound 

healing” pode 

ser entendido 

como “Manter 

ferida úmida” 

“Periwound” 

também pode 

ser “Periferida”.  

 

- Manage Exudate 

- Avoid Infection 

- Pain Control  

 

- Gerenciar 

Exsudato  

- Evitar 

Infecção 

- Manejar 

exsudato 

- Impedir 

infecção 

 

- Controlar o 

Exsudato 

- Evitar 

Infecção 

- Controlar a 

dor 

 

Treatment options in 

accordance with local 

wound conditions 

 

Opções de 

tratamento de 

acordo com as 

condições locais 

da ferida   

Opções de 

tratamento de 

acordo com as 

condições do 

local da ferida 

Opções de 

tratamento de 

acordo com as 

condições 

locais da 

ferida   
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Instrumento 

Original 

T1 T2 Síntese 

 

Observações 

Type 1: No 

Skin Loss 

Tipo 1: Sem 

perda de pele 

Tipo 1: Sem 

perda de 

derme/pele 

Tipo 1: Sem 

perda de pele 

 

Type 2: 

Partial Flap 

Loss 

Tipo 2: Perda 

parcial da aba 

Tipo 2: Perda 

parcial da 

borda 

Tipo 2: Perda 

parcial da aba 

“Aba” pode ser 

entendida como 

“Retalho”. 

Type 3: 

Total Flap 

Loss 

Tipo 3: Perda 

total da aba 

Tipo 3: Perda 

total da borda 

Tipo 3: Perda 

total da aba 

 

ISTap Skin Tear 

Classification System 

 

ISTAP  Sistema 

de Classificação 

de Lesão por 

Fricção 

ISTAP  

Sistema de 

Classificação 

de Lesão por 

Fricção 

ISTAP  

Sistema de 

Classificação 

de Lesão por 

Fricção 

 

 

Type 1: No 

Skin Loss 

Linear or 

Flap Tear 

which can be 

repositioned 

to cover the 

wound bed 

Tipo 1: Sem 

perda de pele 

 

Fricção Linear 

ou de Aba que 

pode ser 

reposicionada 

para cobrir o 

leito da ferida 

Tipo 1: Sem 

perda de pele 

 

Fricção Linear 

ou de Aba que 

pode ser 

reposicionada 

para cobrir o 

leito da ferida  

Tipo 1: Sem 

perda de pele 

 

Fricção Linear 

ou de Aba que 

pode ser 

reposicionada 

para cobrir o 

leito da ferida 

 

 

Type 2: 

Partial Flap 

Loss 

Partial Flap 

Loss which 

cannot be 

repositioned 

to cover the 

wound bed 

 

Tipo 2: Perda 

parcial da aba 

 

Perda parcial da 

aba que não 

pode ser 

reposicionada 

para cobrir o 

leito da ferida  

Tipo 2: Perda 

parcial da aba 

 

Perda parcial 

da aba que não 

pode ser 

reposicionada 

para cobrir o 

leito da ferida  

Tipo 2: Perda 

parcial da aba 

 

Perda parcial 

da aba que não 

pode ser 

reposicionada 

para cobrir o 

leito da ferida 
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Instrumento 

Original 

T1 T2 Síntese 

 

Observações 

Type 3: 

Total Flap 

Loss 

Total Flap Loss 

exposing entire 

wound bed 

Tipo 3: Perda 

total da aba 

 

Perda total da 

aba expondo 

todo o leito da 

ferida 

 

Tipo 3: Perda 

total da aba 

 

Perda total da 

aba expondo o 

leito inteiro da 

ferida  

 

Tipo 3: Perda 

total da aba 

 

Perda total da 

aba expondo o 

leito inteiro da 

ferida 

 

 

As versões T1 e T2 foram comparadas e as discrepâncias consensadas nos 18 itens 

para definição da versão síntese a ser utilizada na fase seguinte (Retrotradução).  

No item “Skin Tears” considerou-se num primeiro momento a tradução literal “to 

tear” similar a “rasgar”, entendendo esse tipo de lesão como “rasgos de pele”. Contudo, 

ponderou-se a tradução validada no país e como síntese definiu-se “lesões por fricção” 

(STRAZIERI-PULIDO, 2010).  

Já no item “Classify (measure and document)”, os tradutores tiveram o entendimento 

para o termo “document” como similar a “registrar”, ao final considerando a fase 

seguinte, definiu-se o termo “documentar” como mais apropriado. 

No item “Moist wound healing”, pudemos observar o momento de maior discussão 

para definição da síntese, coroborado, principalmente pela formação dos dois tradutores. 

Neste item, as traduções literais se aproximaram, poreém no consenso para a versão 

síntese, entre “cicatrização da ferida úmida” e “regenerar a derme/pele úmida”, definiu-

se que um entendimento mais apropriado seria como “manter ferida úmida”. 

No termo “flap”  expressado em seis itens, a divergência em tradução ficou em “aba”, 

“borda” e “retalho”, por fim definiu-se “aba” como mais abrangente e apropriado. 
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• Retrotraduções 

A seguir, será apresentado o Quadro 2 com a síntese da tradução do SKIN TEAR 

DECISION ALGORITHM para a língua portuguesa, as retrotraduções RT1 e RT2 e 

a síntese das retrotraduções. 

Quadro 2: Discrepâncias entre a RT1 e RT2 do Instrumento SKIN TEAR DECISION 

ALGORITHM na língua portuguesa, Niterói-RJ, 2018. 

 

INSTRUMENTO 

ORIGINAL 

SÍNTESE 

DA 

TRADUÇÃO 

RT1 RT2 SÍNTESE 

RT 

Skin Tears Lesões por 

Fricção 

Skin tears Skin Tear Lesões por 

Fricção 

Control Bleeding Controlar 

Sangramento 

To Control 

Bleeding 

 

Control Bleeding Controlar 

Sangramento 

Classify (Measure 

and Document) 

Classificar 

(Medir e 

Documentar) 

To Classify 

(Measure and 

Document) 

 

Classify (Measure 

and Document) 

Classificar 

(Medir e 

Documentar) 

Assess Avaliação  Assessment Assessment Avaliar 

Cleanse Limpeza Cleaning Cleaning Limpar 

Approximate wound 

edges 

Aproximação 

das Bordas da 

Ferida 

 

Approximating the 

wounds edges 

Closing the Edges 

of the Wound 

Aproximar as 

Bordas da 

Ferida 

Goals of treatment Metas do 

tratamento 

Goals of Treatment Treatment Goals Metas do 

tratamento 

 

- Treat the Cause 

- Implement 

Prevention Protocol 

- Tratar a 

causa  

- Implementar 

Protocolo de 

Prevenção 

-To Treat the Cause     

-To implement a 

Prevention Protocol   

- Treat the cause  

- Implement 

Prevention 

Protocol 

- Tratar a causa  

- Implementar 

Protocolo de 

Prevenção 
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INSTRUMENTO 

ORIGINAL 

SÍNTESE 

DA 

TRADUÇÃO 

RT1 RT2 SÍNTESE 

RT 

 

- Moist wound 

healing 

- Avoid Trauma 

- Protect Periwound 

Skin 

- Cicatrizar a 

FERIDA 

derme/pele 

úmida  

- Evitar 

trauma 

- Proteger a 

pele 

periferida 

- To Heal the 

Dermis/ Wet Skin          

- To Avoid Trauma     

- To Protect the 

Peripheral Skin 

- Heal the moist 

skin  

- Avoid trauma 

- Protect the 

periwound skin 

- Cicatrizar a 

ferida 

- Evitar trauma 

- Proteger a pele 

periferida 

 

- Manage Exudate 

- Avoid Infection 

- Pain Control  

 

- Controlar 

MANEJAR o 

Exsudato 

- Evitar 

Infecção 

- Controlar a 

dor 

- To Control the 

Exudate 

-To Avoid 

Infection 

- To Control Pain 

- Control the 

Exudate 

- Avoid Infection 

- Control pain 

- Manejar o 

Exsudato 

- Evitar 

Infecção 

- Controlar a 

dor 

Treatment options in 

accordance with 

local wound 

conditions 

 

Opções de 

tratamento de 

acordo com as 

condições 

locais da 

ferida   

Options for 

treatment in 

accordance with the 

conditions of the 

wound site 

Treatment options 

according to local 

conditions of the 

wound  

Opções de 

tratamento de 

acordo com as 

condições locais 

da ferida   

Type 1: No 

Skin Loss 

 

Tipo 1: Sem 

perda de pele 

Type 1: Without 

skin loss     

Type 1: Without 

loss of skin  

Tipo 1: Sem 

perda de pele 

Type 2: 

Partial Flap 

Loss 

Tipo 2: Perda 

parcial da aba 

Type 2: Partial loss 

of skin flap      

Type 2: Partial loss 

of skin flap 

Tipo 2: Perda 

parcial da aba 

Type 3: 

Total Flap 

Loss 

Tipo 3: Perda 

total da aba 

Type 3: Total loss 

of skin flap 

Type 3: Complete 

loss of skin flap 

Tipo 3: Perda 

total da aba 

ISTap Skin Tear 

Classification 

System 

 

ISTAP  

Sistema de 

Classificação 

de Lesão por 

Fricção 

Skin Tear 

Classification 

System for Skin 

Tears 

 

ISTAP Skin Tear 

Classification 

System 

ISTAP  Sistema 

de Classificação 

de Lesão por 

Fricção 
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INSTRUMENTO 

ORIGINAL 

SÍNTESE 

DA 

TRADUÇÃO 

RT1 RT2 SÍNTESE 

RT 

Type 1: No 

Skin Loss 

Linear or 

Flap Tear 

which can 

be 

repositioned 

to cover the 

wound bed 

Tipo 1: Sem 

perda de pele 

Fricção 

Linear ou de 

Aba que pode 

ser 

reposicionada 

para cobrir o 

leito da ferida 

Type 1:  Without 

skin loss     

Linear tear or 

skin flap that can 

by repositioned 

by covering the 

wound bed 

 

Type 1: Without 

loss of skin  

 

Linear or flap tear 

that can be 

repositioned to 

cover the wound 

bed 

Tipo 1: Sem 

perda de pele 

Fricção Linear 

ou de Aba que 

pode ser 

reposicionada 

para cobrir o 

leito da ferida 

Type 2: 

Partial Flap 

Loss 

Partial Flap 

Loss which 

cannot be 

repositioned 

to cover the 

wound bed 

Tipo 2: Perda 

parcial da aba 

Perda parcial 

da aba que 

não pode ser 

reposicionada 

para cobrir o 

leito da ferida 

 Type 2: Partial loss 

of skin flap      

Partial loss of skin 

flap that can by 

repositioned by 

covering the 

wound bed     

 

Type 2: Partial loss 

of skin flap 

Partial loss of skin 

flap that cannot be 

repositioned to 

cover the wound 

bed 

Tipo 2: Perda 

parcial da aba 

Perda parcial da 

aba que não 

pode ser 

reposicionada 

para cobrir o 

leito da ferida 

Type 3: 

Total Flap 

Loss 

Total Flap 

Loss exposing 

entire wound 

bed 

Tipo 3: Perda 

total da aba 

 

Perda total da 

aba expondo 

o leito inteiro 

da ferida 

Type 3: Total loss 

of skin flap 

Total loss of skin 

flap which leaves 

the entire wound 

bed totally 

exposed 

Type 3: Complete 

loss of skin flap 

 

Complete loss of 

skin flap exposing 

the entire wound 

bed  

Tipo 3: Perda 

total da aba 

 

Perda total da 

aba expondo o 

leito inteiro da 

ferida 

 

As retrotraduções foram compatíveis em quase todos os itens, apresentando uma 

divergência no item “Approximate wound edges”, o entendimento das tradutoras resultou 

em “Approximating the wounds edges” e “Closing the Edges of the Wound”, sendo que 

“closing” expressa entendimento de fechamento e “approximating” de aproximação, o 

que realmente ocorre nessa etapa do algoritmo. Logo, definiu-se “aproximar” como mais 

apropriado. 
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4.2 ETAPAS DE ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL 

• Comitê de Juízes 

Caracterização dos Juízes 

Nesse estudo, 28 enfermeiros compuseram a amostra do comitê de juízes. A 

Tabela 1 descreve o perfil desses juízes considerando: idade, tempo de formado, formação 

profissional (especialização, mestrado e doutorado) e experiência em tempo (em ferida, 

em tradução ou na metodologia de validação de estudos). 

 

  Tabela 1: Caracterização dos juízes participantes do estudo, Niterói-RJ, 2018 
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Na composição do Comitê de Juízes contamos com vinte e oito juízes (96,43%) 

do sexo feminino e um (3,57%) do sexo masculino. Em relação a faixa etária, a maioria, 

lê-se dezoito juízes (64,29%) encontravam-se entre 20-40 anos, nove (32,14%) entre 41-

60 e um (3,57%) com 62 anos.  

No tempo de formado, nove juízes (32,14%) têm entre 1-10 anos, dez (35,71) têm 

entre 11-20 anos e nove (32,14%) têm mais que vinte anos de formado.  

Em relação à formação profissional, cinco juízes (17,86%) possuem 

especialização em feridas e/ou outras áreas, dezesseis  juízes (57,14%) possuem 

especialização em feridas e/ou outras áreas e mestrado e sete juízes (25%) possuem  

especialização em feridas e/ou outras áreas, mestrado e doutorado. 

Quanto à experiência, considerando-se a experiência prática e/ou no ensino, vinte e 

um juízes (75%) apresentavam experiência na área de feridas, um juiz (3,57%) 

apresentava experiência em feridas e tradução, cinco (17,86%) apresentavam experiência 

em feridas e validação, um juiz (3,57%) apresentava experiência em feridas, tradução e 

validação.  

 

Avaliação das traduções pelos Juízes 

Todos os itens do algortimo traduzido foram avaliados pelos juízes utilizando de uma 

escala do tipo Likert (1-Discordo totalmente, 2-Discordo parcialmente, 3-Concordo 

parcialmente e 4-Concordo totalmente). Por orientação, em discordo totalmente e 

discordo parcialmente, destinavam-se a escolha dos juízes quando os mesmos não 

estivessem de acordo com algum termo das traduções. E, em concordo parcialmente, 

direcionado às situações de concordância com a tradução, mas considerando a adaptação 

trasncultural, houvesse sugestão de outro termo mais apropriado a prática nacional.  

O Quadro 3 apresenta os resultados de taxa de concordância (TC) entre eles e o índice 

de validade do conteúdo (IVC) do instrumento.  
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Quadro 3: Taxa de Concordância e Índice de Validade de Conteúdo, Niterói-RJ, 

2018 
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Conforme o Quadro 4, todos os itens apresentaram taxa de concordância maior que 80% 

e Índice de Validade de Conteúdo maior que 0,80, atendendo a recomendação pela 

literatura, não sendo necessário retorno às etapas de tradução e/ou retrotradução. 

Nos itens em que houveram alterações e/ou acréscimos na versão síntese e compõem 

a versão pré-final do instrumento como: 1) manutenção do termo em inglês “SkinTear” 

no singular ou plural; 2) - Cicatrizar a FERIDA foi alterado, a fim de gerar melhor 

entendimento, para “manter o leito da lesão úmido”; 3) alteração do termo ‘ferida” para 

“lesão”; 4) acréscimo do artigo “o” em – Controlar o sangramento; 5) alteração dos 

termos – “Avaliar”, Limpar”, “Aproximar” – como verbo no infintivo para substantivos 

– “Avaliação”, Limpeza”, “Aproximação”; 6) alteração de “condições locais” para 

“aspecto” em “Opções de tratamento de acordo com as condições locais da ferida”, após 

consenso definido por “Opções de tratamento de acordo com o aspecto da lesão”; 7) 

acréscimo do termo “retalho”, sendo definido uso por “aba/retalho”; 8) alteração de 

“fricção” para ruptura em “Tipo 1: Sem perda de pele - Fricção Linear ou de Aba que 

pode ser reposicionada para cobrir o leito da ferida”, após consenso definido por “Ruptura 

Linear ou de Aba/Retalho que pode ser reposicionada para cobrir o leito da lesão”. 

Ressalta-se que a aprovação de tais alterações e/ou acréscimos ocorreram após 

concordância acima de 70% dos Juízes no momento da reunião presencial.  

Pela falta de regularidade de uso do termo – Lesão por Fricção - foi feita nova consulta 

aos juízes, a fim de ratificar a apropriação do mesmo em língua inglesa – Skin Tear. 

• Pré Teste  

A última fase do processo de adaptação foi o Pré-Teste utilizando-se da versão 

pré-final realizada com enfermeiros assistenciais. Para avaliação da versão traduzida, os 

enfermeiros participantes receberam primeiramente o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, e, em seguida, o Formulário de Caracterização Profissional, a versão pré 

final do Skin tears: Algoritmo Decisório, o Formulário de Avaliação dos Itens 

Traduzidos, o Formulário de Caracterização dos Pacientes e o Instrumento de 

Praticabilidade. 
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Formulário de Caracterização Profissional 

Nesse estudo, 31 enfermeiros assitenciais compuseram a amostra do Pré Teste. A 

tabela a seguir descreve o perfil desses profissionais, identificado no Formulário de 

Caracterização Profissional que era composto por nome, sexo, idade, formação 

profissional e tempo. Diante da amostragem de participantes, tivemos a seguinte 

caracterização apresentada na Tabela 2: 

 

 

 

 

Mais de 70% dos participantes apresentavam idade entre 26-45 (74,19%) com 

tempo de formado variando de 1-20 anos (77,42%). A maioria (77,42%) tinha 

Tabela 2: Caracterização Profissional – Pré Teste, Niterói-RJ, 2018 
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especialização, sendo apenas dois Especialistas em Enfermagem Dermatológica. Do 

número total de participantes, seis (19,35%) tinham especialização e mestrado, e destes 

somente um apresentou a dissertação relacionada à lesões cutâneas. 

 

Formulário de Avaliação dos Itens Traduzidos 

Neste formulário, utilizando a Versão Pré-Final do Instrumento Skin Tear Decision 

Algorithm na língua portuguesa, os itens foram avaliados por uma escala de resposta do tipo 

Likert, com cinco pontos, 1- Discordo totalmente, 2- Discordo parcialmente, 3- Não tenho 

opinião, 4- Concordo parcialmente e 5- Concordo totalmente.  

Itens traduzidos  

Algoritmo 

Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente  

Concordo 

parcialmente  

Concordo 

totalmente  

SKIN TEAR: 

ALGORITMO   

DECISÓRIO  

3 

(9,68%) 

7 

(22,58%) 

6 

(19,35%) 

15 

(48,39%) 

Skin Tears  

(Rasgo de pele) 

2 

(6,45%) 

9 

(29,03%) 

4 

(12,90%) 

16 

(51,62%) 

Controlar  o Sangramento       31 

(100%) 

Classificar (Medir e 

Documentar) 

      31 

(100%) 

Avaliação       31 

(100%) 

Limpeza       31 

(100%) 

Aproximação das bordas 

da lesão 

    1 

(3,22%) 

30 

(96,78%) 

Metas do tratamento    1 

(3,22%) 

  30 

(96,78%) 

- Tratar a causa  

- Implementar Protocolo 

de Prevenção 

      31 

(100%) 

- manter o leito da lesão 

úmido 

- Evitar trauma 

-Proteger a pele 

perilesional  

      31 

(100%) 

 

  

Tabela 3: Avaliação dos Itens Traduzidos (N=31), Niterói-RJ, 2018 
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Itens traduzidos  

Algoritmo 

Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente  

Concordo 

parcialmente  

Concordo 

totalmente  

- Manejar o exsudato  

- Evitar a Infecção 

- Controlar a dor  

    1 

(3,22%) 

30 

(96,78%) 

Opções de tratamento de 

acordo com o aspecto da 

lesão  

  1 

(3,22%) 

  30  

(96,78%) 

  

  

Tipo 1: Sem perda da pele   1 

(3,22%) 

  30 

(96,78%) 

Tipo 2: Perda parcial da 

aba/retalho 

  2 

(6,45%) 

9 

(29,03%) 

20 

(64,52%) 

Tipo 3: Perda total da 

aba/retalho 

  2 

(6,45%) 

9 

(29,03%) 

20 

(64,52%) 

ISTAP  Sistema de 

Classificação de Skin Tear  

  2 

(6,45%) 

5 

(16,13%) 

24 

(77,42%) 

Tipo 1: Sem perda da pele 

  

Ruptura Linear ou de 

Aba/Retalho que pode ser 

reposicionada para cobrir 

o leito da lesão 

  3 

(9,68%) 

10 

(32,26%) 

18 

(58,06%) 

Tipo 2: Perda parcial da 

aba/retalho 

  

Perda parcial da 

aba/retalho que não pode 

ser reposicionada para 

cobrir o leito da lesão  

  3 

(9,68%) 

10 

(32,26%) 

18 

(58,06%) 

Tipo 3: Perda total da 

aba/retalho 

   

Perda total da aba/retalho 

expondo totalmente o 

leito da lesão  

  1 

(3,22%) 

10 

(32,26%) 

20 

(64,52%) 

 

Nos domínios avaliados neste formuláfrio e apresentados na Tabela 3, identificou-

se uma maior concordância ( >70%) com a versão pré final de tradução em doze itens, 

como Controlar  o Sangramento (100%); Classificar (Medir e Documentar) (100%); 

Avaliação (100%); Limpeza (100%); Aproximação das bordas da lesão (96,78%); Metas 

do tratamento (96,78%); Tratar a causa (100%); Implementar Protocolo de Prevenção 

(100%); manter o leito da lesão úmido/ Evitar trauma/ Proteger a pele perilesional 
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(96,78%); Manejar o exsudato/ Evitar a Infecção/ Controlar a dor (96,78%); Opções de 

tratamento de acordo com o aspecto da lesão (96,78%); Tipo 1: Sem perda da pele 

(77,42%).  

Considerando uma concordância maior que 50%, encontramos nos domínios 

como Tipo 1: Sem perda da pele - Ruptura Linear ou de Aba/Retalho que pode ser 

reposicionada para cobrir o leito da lesão (58,06%), Tipo 2: Perda parcial da aba/retalho 

- Perda parcial da aba/retalho que não pode ser reposicionada para cobrir o leito da lesão 

(58,06%), Tipo 3: Perda total da aba/retalho - Perda total da aba/retalho expondo 

totalmente o leito da lesão (64,52%), Tipo 2: Perda parcial da aba/retalho (64,52%), Tipo 

3: Perda total da aba/retalho (64,52%) e Skin Tears (Rasgo de pele) (51,62%). 

E somente um dos domínios avaliados - SKIN TEAR: ALGORITMO   

DECISÓRIO -, apresentou concordância de 48,39% com sugestões de alteração do termo 

“algoritmo decisório” para protocolo, protocolo de tomada de Conduta em skin tear, 

fluxograma, protocolo de tratamento e passo a passo como podemos observar no Quadro 

4: 

Itens traduzidos Algoritmo Sugestões   

SKIN TEAR: 

ALGORITMO   DECISÓRIO  

- Protocolo  - 10 (32,26%) 

- Protocolo de Tomada de Conduta em skin tears -          

1 (3,22%) 

- Fluxograma - 6 (19,35%) 

- Protocolo de Tratamento – 1 (3,22%) 

Skin Tears  

(Rasgo de pele) 

- Lesão por Fricção  - 6 (19,35%) 

- Fragilidade -  7   (22,58%) 

- Lesão traumática -  1 (3,22%) 

- Trauma de pele -  1 (3,22%) 

- trazer tradução após o termo em inglês - 2 (6,45%) 

- Fragilidade Capilar  - 1 (3,22%) 

- Fragilidade da pele do idoso  - 1 (3,22%) 

- Lesão de Idoso - 1 (3,22%) 

- Lesão por fragilidade - 1 (3,22%) 

Aproximação das bordas da lesão - Sobreposição das bordas da lesão – 1 (3,22%) 

Metas do tratamento  - Metas por objetivo - 1 (3,22%) 

Quadro 4: Sugestão para os Itens Traduzidos (N=31), Niterói-RJ, 2018 
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Itens traduzidos Algoritmo Sugestões  

- Manejar o exsudato  

- Evitar a Infecção 

- Controlar a dor 

- controlar o exsudato - 1 (3,22%) 

Opções de tratamento de acordo 

com o aspecto da lesão  

- Substituir opções de tratamento por classificação da 

lesão - 1 (3,22%)  

Tipo 2: Perda parcial da 

aba/retalho 

- Retalho - 7   (22,58%) 

- Pele - 12 (38,71%) 

 - Aba - 1 (3,22%) 

- Tecido – 1 (3,22%) 

- Ruptura do tecido – 1 (3,22%) 

- Perda parcial por Ruptura - 1 (3,22%) 

Tipo 3: Perda total da aba/retalho - Retalho - 7   (22,58%) 

- Pele - 12 (38,71%) 

- Aba - 1 (3,22%) 

- Tecido – 1 (3,22%) 

- Ruptura do tecido – 1 (3,22%) 

ISTAP  Sistema de Classificação de 

Skin Tear  

- Lesão por Fricção - 1 (3,22%) 

- Lesão traumática – 1 (3,22%) 

Tipo 1: Sem perda da pele 

  

Ruptura Linear ou de Aba/Retalho 

que pode ser reposicionada para 

cobrir o leito da lesão 

- Tipo 1: Sem perda da pele 

Ruptura Linear ou de Aba/Retalho que ao ser 

reposicionada cobre TOTALMENTE o leito da 

lesão - 1 (3,22%) 

- Retalho – 6 (19,35%) 

- Pele - 13  (41,93%) 

- Ruptura Linear da Pele - 1 (3,22%) 

- Aba - 1 (3,22%) 

- Tecido – 1 (3,22%) 

- Ruptura do tecido – 1 (3,22%)  

Tipo 2: Perda parcial da 

aba/retalho 

  

Perda parcial da aba/retalho que 

não pode ser reposicionada para 

cobrir o leito da lesão  

- Tipo 2: Perda parcial da aba/retalho  

Perda parcial da aba/retalho que ao ser reposicionada  

cobre parcialmente o leito da lesão – 1 (3,22%) 

- Retalho - 7   (22,58%) 

- Pele – 12 (38,71%) 

- Aba - 1 (3,22%) 

- Tecido -  1 (3,22%) 

- Ruptura do tecido -  1 (3,22%) 

Tipo 3: Perda total da aba/retalho 

  

  

Perda total da aba/retalho 

expondo totalmente o leito da lesão  

- Retalho - 7   (22,58%) 

- Pele - 12 (38,71%) 

- Aba – 1 (3,22%) 

- Tecido - 1 (3,22%) 

- Ruptura do tecido - 1 (3,22%) 
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Dentre os itens com maior número de sugestões, identificou-se Skin Tears (Rasgo 

de pele), Tipo 2: Perda parcial da aba/retalho, Tipo 3: Perda total da aba/retalho, Tipo 1: 

Sem perda da pele - Ruptura Linear ou de Aba/Retalho que pode ser reposicionada para 

cobrir o leito da lesão e em Tipo 2: Perda parcial da aba/retalho - Perda parcial da 

aba/retalho que não pode ser reposicionada para cobrir o leito da lesão. No Tipo 3: Perda 

total da aba/retalho - Perda total da aba/retalho expondo totalmente o leito da lesão, as 

sugestões referem-se predominantemente (61,29%) sobre a alteração do termo 

“aba/retalho” por pele ou somente retalho, e não sobre a descrição deste tipo de 

classificação. 

Em Skin Tears (Rasgo de pele), a maioria das sugestões (41,93%) referem-se a 

alteração do termo em inglês para lesão por fricção (19,35%) ou fragilidade (22,58%). 

Nos itens Tipo 2: Perda parcial da aba/retalho e Tipo 3: Perda total da aba/retalho, as 

sugestões predominantes (>60%) referiam-se a alteração do termo “aba/retalho” por pele 

ou somente retalho. Demais termos foram sugeridos, porém com menor expressão. No 

domínio Tipo 1: Sem perda da pele - Ruptura Linear ou de Aba/Retalho que pode ser 

reposicionada para cobrir o leito da lesão, permanece a predominância (61,28%) pela 

troca do termo “aba/retalho” por pele ou somente retalho, e destaca-se a sugestão de 

inclusão do termo “totalmente” na descrição deste item, o que originaria a seguinte 

descrição: “Tipo 1: Sem perda da pele - Ruptura Linear ou de Aba/Retalho que ao ser 

reposicionada cobre TOTALMENTE o leito da lesão”. E, no item Tipo 2: Perda parcial 

da aba/retalho - Perda parcial da aba/retalho que não pode ser reposicionada para cobrir 

o leito da lesão, 61,29% sugerem a troca do termo  “aba/retalho” por pele ou somente 

retalho, e destaca-se também a inclusão do termo “parcialmente” na descrição desta 

classificação, originando uma descrição que concerne em “Tipo 2: Perda parcial da 

aba/retalho - Perda parcial da aba/retalho que ao ser reposicionada  cobre 

PARCIALMENTE o leito da lesão”.  

 

Formulário de Caracterização do Paciente 

O formulário de caracterização dos pacientes  era composta pelos seguintes dados: 

fatores de risco e/ou associados à Skin Tears e caracterização da lesão (Adquirida e/ou 

Admitida; Localização; Classificação; Etiologia e Local de Ocorrência).  
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Nesse estudo, os 31 enfermeiros responderam sobre o perfil de pacientes atendidos 

nos setores que apresentem fatores de risco e/ou associados à skin tears e as características 

dessa lesão. A Tabela 4 descreve 28 fatores de risco e/ou associados à skin tears mais 

encontrados na literatura e sua predominância no local do estudo.  

Fatores de Risco e/ou Associados à Skin Tears  
  SIM NÃO NÃO SEI 

Idade avançada (> 85 anos)         31 (100%)     
Sexo feminino     

*nos dois sexos: 22 (70,97%)  
 

6 (19,35%) 
 

3 (9,68%) 
  

 

Raça branca        
 

27 (87,09%) 
 

3 (9,68%) 
 

1 (3,23%) 
 

Ingestão nutricional  inadequada 
 

28 (90,32%) 
 

3  (9,68%) 
  

 

História prévia de lesão por fricção  
 

20 (64,52%) 
 

9 (29,03%) 
 

2   
(6,45%) 

 

Pele seca e  descamativa          
 

28 (90,32%) 
 

3 (9,68%) 
  

 

Equimose ou hematoma nas 

extremidades 

 

29 (93,55%) 
 

2  (6,45%) 
  

 

Púrpura senil        
 

29 (93,55%) 
 

2  (6,45%) 
  

 

Queratose actínica  ou seborréica 
 

20 (64,52%) 
 

10 (32,25%) 
 

1 (3,23%) 
Edema em extremidades    

20 (64,52%) 
 

11 (35,48%) 
  

Diminuição da capacidade 

cognitiva 
 

25 (80,64%) 
 

6 (19,36%) 
  

Diminuição da sensibilidade 

sensorial 
 

29 (93,55%) 
 

2  (6,45%) 
  

 

Diminuição da acuidade visual 
 

23 (74,19%) 
 

8 (25,81%) 
  

 

Risco para desenvolvimento de 

lesão por pressão  (UP)      

 

30 (96,77%) 
 

1 (3,23%) 
  

 

Agitação psicomotora/ não 

responsividade  

 

25 (80,64%) 
 

6 (19,36%) 
  

 

Rigidez e espasticidade/ Contratura 
 

19 (61,29%) 
 

12 (38,71%) 
 

 

  

Tabela 4: Fatores de Risco e/ou Associados à Skin Tears, Niterói-RJ, 2018 
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Fatores de Risco e/ou Associados à Skin Tears: 
  SIM NÃO NÃO SEI 
 

Mobilidade prejudicada 
 

26 (83,87%) 
 

5 (16,13%) 
  

 

Dependência para as atividades de 

vida diária 

 

31 (100%) 
    

 

Transferências e 

reposicionamentos 

 

30 (96,77%) 
 

1 (3,23%) 
  

 

Quedas e batidas 
 

27 (87,09%) 
 

4 (12,91%) 
  

 

Neuropatia         
 

24 (77,41%) 
 

6 (19,36%) 
 

1 (3,23%) 
 

Problemas vasculares 
 

26 (83,87%) 
 

5 (16,13%) 
  

 

Problemas pulmonares 
 

16 (51,61%) 
 

15 (48,39%) 
  

 

Uso prolongado de corticóides 
 

11 (35,48%) 
 

20 (64,52%) 
  

 

Polifarmácia 
 

28(90,32%) 
 

3 (9,68%) 
  

 

Utilização de dispositivos 

invasivos 

 

26 (83,87%) 
 

5 (16,13%) 
  

 

Curativos adesivos 
 

31 (100%) 
    

 

Fotoenvelhecimento  
 

29 (93,55%) 
 

2 (6,45%) 
  

 

 

Nos domínios avaliados clinicamente, identificou-se uma predominância de idade 

avançada,  dependência para as atividades de vida diária e curativos adesivos como fator 

de risco e/ou associado à skin tears, ambos apresentando um nível de concordância de 

100%. 

Dos 28 fatores de risco avaliados, a maioria (71,43%) apresentou concordância 

superior ou igual a 70% nos seguintes domínios avaliados: Raça branca (87,09%); 

Ingestão nutricional  inadequada (90,32%); Pele seca e  descamativa (90,32%); Equimose 

ou hematoma nas extremidades (93,55%); Púrpura senil (93,55%); Diminuição da 

capacidade cognitiva (80,64%); Diminuição da sensibilidade sensorial (93,55%); 

Diminuição da acuidade visual (74,19%); Risco para desenvolvimento de lesão por 
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pressão  (UP)  (96,77%); Agitação psicomotora/ não responsividade (80,64%); 

Mobilidade prejudicada (83,87%); Transferências e reposicionamentos (96,77%); 

Quedas e batidas (87,09%); Neuropatia (77,41%); Problemas vasculares (83,87%); 

Polifarmácia (90,32%); Utilização de dispositivos invasivos (83,87%); e 

Fotoenvelhecimento (93,55%).  

 Quatro itens – Raça branca, História prévia de lesão por fricção, Queratose 

actínica  ou seborréica e Neuropatia – apresentaram “Não sei” como resposta quando os 

participantes foram questionados se tais domínios clínicos representavam fatores de risco 

e/ou associados à skin tears. O número de respostas “Não Sei” foi 5 (0,57%), 

considerando todos estes itens e um total de 868 respostas entre “Sim”, “Não” e “Não 

Sei”.  

 Em Sexo, 22 (70,97%) enfermeiros citaram que ambos os sexos representam fator 

de risco e/ou associados à skin tears.  

A Tabela 5 apresenta a caracterização da lesão nas seguintes variáveis: Lesão 

Adquirida, Admitida ou Ambas; Localização; Classificação; Etiologia e Local de 

Ocorrência.  
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Tabela 5: Caracterização da Lesão – Pré Teste, Niterói-RJ, 2018 



66 

 

Nas variáveis avaliadas, identificou-se uma predominância de lesões admitidas e 

adquiridas (45,16%); localização em braços (52,83%); classificação Tipo 2 (53,33%); 

etiologia por trauma e remoção de Curativos (62,49%); com ocorrência em UTI, Clínica 

Médica e Emergência (70,92%). 

 

Instrumento de Praticabilidade  

Nesse estudo, o instrumento de praticabilidade era composto por 4 itens: eu achei 

fácil entender os cuidados do algoritmo, eu achei fácil entender a sequência de cuidados 

do algoritmo, o algoritmo contribuirá na assistência aos pacientes com Skin Tear e eu 

achei no algoritmo um facilitador para tratamento de Skin tears. Diante de cada item, os 

enfermeiros opinaram em discordo totalmente, discordo parcialmente, não tenho opinião, 

concordo parcialmente ou concordo totalmente, conforme podemos observar na Tabela 

6. 

Opinião dos entrevistados Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente     

Eu achei fácil entender os 

cuidados do algoritmo 

 
31 

(100%) 

Eu achei fácil entender a 

sequência de cuidados do algoritmo 

9 

(29,03%) 

22 

(70,97%) 

O algoritmo contribuirá na 

assistência aos pacientes com Skin 

Tear  

 
31 

(100%) 

Eu achei no algoritmo um 

facilitador para tratamento de Skin 

tears  

1 

(3,22%) 

30 

(96,78%) 

 

 

Tabela 6: Instrumento de Praticabilidade (N=31), Niterói-RJ, 2018 
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Após a compilação desses dados, foi calculada a calculada a taxa de concordância 

(TC) entre eles apresentando TC de 100%, o índice de validade do conteúdo (IVC) do 

instrumento com IVC de 1,00 representando concordância total, bem como o Índice 

Kappa apresentando o resultado Kfree =0,846 e, portanto, um índice de concordância 

perfeita, segundo Fleiss’ Kappa. 

Porém, dez (32,26%) enfermeiros opinaram por concordo parcialmente e  

sugeriram as seguintes mudanças ou adequações na pré versão: trocar “Opções de 

tratamento de acordo com o aspecto da lesão” por “Classificação da Lesão”;  enumerar 

as etapas do cuidado; trocar algoritmo por uma palavra mais usual na assistência; alterar 

a sequência de cuidados, iniciando pelas metas do tratamento; colocar o item “Controlar 

o snagramento” antes do item “Limpeza”; alterar o termo “Aba/Retalho”; relacionar o 

último quadro (Opções de tratamento de acordo com o aspecto da lesão) com o item 

“Classificar – Medir e documentar”; enumerar as metas do tratamento iniciando por 

“controlar a dor”; acrescentar as coberturas após a classificação; sugestão de título: 

“Algoritmo Classificatório ou de Classificação” porque não identifica tomada de decisão;  

descrever o termo skin tear nos idiomas inglês e português. 

As sugestões de alterações que emergiram no teste da versão traduzida passaram 

por análise das autoras. Após a realização do pré-teste, baseado nas observações foi 

elaborada a versão final apresentada na Figura 4. 
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Figura 4: Versão Final do Instrumento SKIN TEAR DECISION ALGORITHM na língua 

portuguesa, Niterói-RJ, 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santos, CMS; Oliveira, BGRB. Algoritmo Decisório para tratamento de Skin 

Tear: tradução e adaptação transcultural. 2018. 82f. Dissertação (Mestrado 

Profissional em Enfermagem Assistencial) – Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2018. 
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5. DISCUSSÃO 

A avaliação de uma ferida é algo complexo e pode gerar diferentes interpretações 

diante de sua diversidade em relação à natureza, forma e localização, percepção do 

profissional enfermeiro, bem como os variados níveis de conhecimentos existentes acerca 

dessa prática (MORAES; OLIVEIRA; SOARES, 2008). A conduta no tratamento de 

lesões exige dos profissionais amplo conhecimento técnico e científico, relacionado à 

fisiologia, anatomia, eficácia/efetividade e custo benefício das coberturas existentes no 

mercado.  A utilização de instrumentos (protocolos, manuais, cartilhas, folhetos e 

algoritmos) tem sido uma das estratégias de instrumentalizar e direcionar os enfermeiros 

na avaliação da ferida e ainda possibilitar registros e intervenções de enfermagem mais 

fidedignos. Os algoritmos  na área de saúde têm sido desenvolvidos para auxiliar aos 

profissionais na tomada de decisão, tanto no âmbito preventivo e terapêutico. Estes devem 

ser baseados em evidências científicas. (CARVALHO, SALOMÉ, FERREIRA, 2017). 

Além de possibilitar adequada documentação e indicação terapêutica, a utilização 

de instrumentos e escalas proporciona intercâmbio de informações na comunidade 

científica e a comparação dos resultados em diferentes cenários, países e culturas  

(ALEXANDRE; GUIRARDELLO, 2002). 

No Brasil, até o momento, temos somente o termo – Lesão por Fricção - e um 

instrumento validado e disponível para classificação de Skin Tears. Partindo dessa 

premissa e após avaliação e discussão no Comitê de Juízes, decidimos por manter para 

essa pesquisa o termo Skin Tear sem tradução, a fim de resgatar conceitos básicos da 

mesma e caracterizar internacionalmente de forma universal, para que assim possamos 

avançar numa tradução amplamente difundida que retrate fielmente as características da 

lesão e desperte o conhecimento da mesma  tipo de lesão corroborando para ações mais 

assertivas quanto a identificação, diagnóstico e intervenção. 

Etapas de Tradução 

Na síntese da tradução foram comparadas as versões T1 e T2 e as discrepâncias 

consensadas nos 18 itens para definição da versão síntese a ser utilizada na fase seguinte. 

A maior parte das discrepâncias encontradas entre as versões estavam relacionadas a 

significado e/ou sentido, e para um consenso nesta fase amparou-se a construção da 
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versão síntese em dois pilares: melhor apropriação à prática nacional e valor semântico e 

idiomático.  

As retrotraduções foram compatíveis em quase todos os itens, apresentando 

divergência no item “Approximate wound edges”, no qual o entendimento das tradutoras 

resultou em “Approximating the wounds edges” e “Closing the Edges of the Wound”, 

sendo que seguindo a sequência lógica do algoritmo, o mesmo recomenda neste ponto 

que se aproxime as bordas da lesão, e não reflita a ideia de fechamento proposta pelo 

termo “closing” (LEBLANCK ET AL, 2013).  

Etapas de Adaptação Transcultural 

Nesta etapa, inicialmente discutiu-se a composição do comitê de juízes e suas 

especificações e requisitos de particpação, compilou-se todas as versões traduzidas e o  

instrumento original, e posteriormente gerou a versão pré-final para o pré-teste. 

De acordo com a análise do perfil dos enfermeiros que participaram como juízes 

desse estudo, nota-se uma alta qualificação (dentre especialistas, mestres e doutores), e 

em sua grande maioria vinculando o ensino e a pesquisa, além experiência prática, o que 

enriquece essa fase de validação da versão pré final. 

Pelo Comitê de Juízes, os itens avaliados apresentaram taxa de concordância 

maior que 80% e Índice de Validade de Conteúdo maior que 0,80, não sendo necessário 

retornar às etapas anteriores. Diante desse cenário, entende-se que na avaliação de 

concordância entre juízes, os resultados demonstram alta confiabilidade. As alterações 

e/ou acréscimos foram realizadas com 70% ou mais de aprovação dos membros do 

Comitê, a fim de favorecer uma maior compreensão dos instrumentos e adequação a 

cultura brasileira.  

Até essa etapa, tivemos a oportunidade de perceber que pouco profissinais 

identificam essa lesão pela terminologia validada para o português e os que o fazem em 

sua maioria se apropriam do termo não traduzido – Skin Tear. Além disso, extraímos da 

discussão, de modo consensual, que a tradução e validação realizada há oito anos como 

‘lesão por fricção’ não expressa a real etiologia da lesão. E, por vezes fomenta dúvidas, 

já que fricção representa princípios etiológicos para demais lesões, como por exemplo 

Lesão por Pressão. Para tal, decidimos por manter o termo não traduzido. Desta forma, 
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nesta pesquisa, seguiram-se todos os passos recomendados na literatura, e as 

modificações sugeridas pelos especialistas foram pontuais e acatadas. 

 Algumas alterações e/ou acréscimos na versão síntese e componentes da versão 

pré-final do instrumento foram realizadas, a fim atender o objetivo de adaptação 

transcultural como: 1) alteração do termo ‘ferida” para “lesão”; 2) acréscimo do artigo 

“o” em – Controlar o sangramento; 3) alteração de “condições locais” para “aspecto” em 

“Opções de tratamento de acordo com as condições locais da ferida”, após consenso 

definido por “Opções de tratamento de acordo com o aspecto da lesão”; 4) acréscimo do 

termo “retalho”, sendo definido uso por “aba/retalho”, considerando um contexto no qual 

os dois termos são utlizados; 5) alteração de “fricção” para ruptura em “Tipo 1: Sem perda 

de pele - Fricção Linear ou de Aba que pode ser reposicionada para cobrir o leito da 

ferida”, após consenso definido por “Ruptura Linear ou de Aba/Retalho que pode ser 

reposicionada para cobrir o leito da lesão”.  

A última fase do processo de adaptação foi o Pré-Teste utilizando-se da versão 

pré-final avaliada por enfermeiros assistenciais. Nesta etapa, para avaliação do 

instrumento, os enfermeiros receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

Formulário de Caracterização Profissional, a estrutura do Skin tears: Algoritmo 

Decisório, o Formulário de Avaliação dos Itens Traduzidos, Formulário de 

Caracterização dos Pacientes e o Instrumento de Praticabilidade modificado utilizado por 

Alves et al. (2015).  

No Pré teste, os resultados ratificam os apontamentos dos juízes, no qual os 

enfermeiros não identificam a lesão e não correlacionam com a nomenclatura validada 

nacionalmente “lesão por fricção”, bem como confundem com demais lesões e os que 

reconhecem tendem a denominar pela nomenclatura inglesa. 

Considerando o senso comum expresso nesta etapa, identificou-se a ausência da 

consolidação da nomenclatura validada no país. Para aumentar a confiabilidade da análise 

nas etapas de tradução e adpatação transcultural os juízes foram novamente consultados. 
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Caracterização Profissional 

 

A maioria dos profissionais participantes encontrava-se na faixa etária 26-45 anos 

(74,19%) com até 20 anos de formado (77,42%) e eram especialistas (77,42%), contudo 

apenas dois eram Especialistas em Enfermagem Dermatológica, e dos profissionais, seis 

(19,35%) tinham especialização e mestrado, e destes somente um apresentou a 

dissertação relacionada à lesões cutâneas, ratificando a necessidade de capacitação dos 

profissionais relacionada aos cuidados cutâneos, especialmente aos pacientes de peles 

frágeis como os idosos.  

O processo de formação dos profissionais de saúde tem enfrentado limitações de 

oportunidades em experiências clínicas, o que pode propiciar a ocorrência de falhas no 

perfil de um indivíduo competente com características essenciais para atuação na 

assistência à saúde. A prática clínica é parte primordial da formação, porém nem sempre 

as oportunidades atendem as demandas ou necessidades dos alunos, por escassez de 

recursos físicos, humanos, materiais, financeiros ou até pelo perfil de atendimento da 

unidade prática (MORENTE; MORALES-ASENCIO; VEREDAS, 2013) 

O perfil do profissional de saúde adequado e valorizado no mercado de trabalho 

sofre um processo de mudança, no qual a estratégia de uma formação com conhecimentos, 

habilidades e atitudes necessárias têm representado um diferencial na prestação de uma 

assistência integral, interprofissional, segura e com qualidade. Sendo indispensável, a alta 

performance como requisito no contexto da formação e do ambiente de trabalho 

(FURUKAWA; CUNHA, 2010).   

Estudos indicam lesões de pele, principalmente em populações de risco e em longa 

permanência em insituições hospitalares, representam um desafio aos profissionais de 

saúde na implementação de medidas preventivas e terapêuticas (MAZZO et al, 2018). 

Quanto maior a aproximação às situações reais e o maior uso de competências necessárias 

num cenário de formação, maior será o nível de sua complexidade, que exigem o uso do 

raciocínio clínico e a capacidade de tomada de decisões (ALMEIDA et al, 2015).  

 

Avaliação dos Itens Traduzidos 

Em doze itens que compõe a estrutura do algortimo, a concordância foi superior a 

70% demosntrando uma maior proximidade com a linguagem usual utilizada na 
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assistência, o que contribui diretamente para a facilidade de entendimento e 

implementação do instrumento. 

Nos demais itens, observou-se uma concordância inferior a 70% e maior que 50%, 

com destaque para a maioria das sugestões de alterações: de troca do termo  “aba/retalho” 

por pele ou somente retalho em Tipo 2: Perda parcial da aba/retalho (74,17%), Tipo 3: 

Perda total da aba/retalho (70,95%), Tipo 1: Sem perda da pele - Ruptura Linear ou de 

Aba/Retalho que pode ser reposicionada para cobrir o leito da lesão (77,38%), Tipo 2: 

Perda parcial da aba/retalho - Perda parcial da aba/retalho que não pode ser reposicionada 

para cobrir o leito da lesão (74,17%) e Tipo 3: Perda total da aba/retalho - Perda total da 

aba/retalho expondo totalmente o leito da lesão (70,95%), considerando as duas sugestões 

mais indicadas. 

Em Skin Tears (Rasgo de pele), a maioria das sugestões (41,93%) referem-se a 

alteração do termo em inglês para lesão por fricção (19,35%) ou fragilidade (22,58%), 

porém os participantes não referiram essa sugestão como mandatória, e se colocavam 

abertos para novos conhecimentos e adaptação a nomenclatura correta. Embora, 

fragilidade cutânea seja um fator predisponente à condição dessa lesão, ela não representa 

sua etiologia (LEBLANC K et al, 2018). Quanto à sugestão de “lesão por fricção”, o 

assunto foi discutido previamente pelos juízes, e repeitou-se a manutenção do termo em 

inglês, a fim de evitar possíveis confusões com o termo “fricção”. 

E somente um dos domínios avaliados - SKIN TEAR: ALGORITMO   

DECISÓRIO -, apresentou concordância de 48,39% com sugestões de alteração do termo 

“algoritmo decisório” para protocolo, protocolo de tomada de Conduta em skin tear, 

fluxograma, protocolo de tratamento e passo a passo, destacando-se protocolo (32,26%) 

e fluxograma (19,35%). Os protocolos são recomendações desenvolvidas 

sistematicamente para contribuir no manejo de um problema de saúde, numa 

circunstância clínica específica, baseados em evidências científicas, preferencialmente de 

forte recomendação. Os protocolos são importantes ferramentas de atualização na área da 

saúde e são utilizados para minimizar a possibilidade variação inapropriada na prática 

clínica (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). Entretanto, os algoritmos são instrumentos 

simples, diretos e de fácil acesso, que conferem uma visão completa do processo de 
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cuidado e são como mapas, servindo de guia para a tomada de decisões, especialmente 

quando essas são complexas (POTT et al, 2013).    

Ressalta-se que apesar da predominância, as sugestões não atingiram 70% de 

concordância que reforçasse a alteração da versão apresentada. Porém em discussão, as 

autoras acataram a sugestão da inserção dos TOTALMENTE e PARCIALMENTE, nos 

dois últimos itens do instrumento, respectivamente. 

Formulário de Caracterização do Paciente 

 Em relação aos perfil dos pacientes atendidos nos setores que apresentem fatores 

de risco e/ou associados à skin tears e sua predominância no local de estudo, idade 

avançada,  dependência para as atividades de vida diária e curativos adesivos 

apresentam um nível de concordância de 100%, ratificando a literatura (STRAZZIERI 

PULIDO & SANTOS, 2010). 

 Os adesivos destacam-se como um incremento na definição mais atualizada de 

skin tears, no qual a remoção de adesivos é incluída como força mecânica que ocasiona 

a ruptura de pele (LEBLANC et al, 2018). 

Referente a idade avançada e dependência para as atividades de vida diária, 

a alta taxa de concordância é devido ao processo de envelhecimento da pele e dos tecidos 

que associa-se com alterações estruturais e funcionais, aumentando a susceptibilidade ao 

desenvolvimento de skin tears (MONCRIEFF et al, 2015). 

Dos 28 fatores de risco avaliados, a maioria (71,43%) apresentou concordância 

superior ou igual a 70% nos seguintes domínios avaliados: Raça branca (87,09%); 

Ingestão nutricional  inadequada (90,32%); Pele seca e  descamativa (90,23%); Equimose 

ou hematoma nas extremidades (93,55%); Púrpura senil (93,55%); Diminuição da 

capacidade cognitiva (80,64%); Diminuição da sensibilidade sensorial (93,55%); 

Diminuição da acuidade visual (74,19%); Risco para desenvolvimento de lesão por 

pressão  (UP)  (96,77%); Agitação psicomotora/ não responsividade (80,64%); 

Mobilidade prejudicada (83,87%); Transferências e reposicionamentos (96,77%); 

Quedas e batidas (87,09%); Neuropatia (77,42%); Problemas vasculares (83,87%); 

Polifarmácia (90,23%); Utilização de dispositivos invasivos (83,87%); e 

Fotoenvelhecimento (93,55%).  
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Tais itens são predominantes com alta taxa de concordância devido aos idosos 

representarem uma população com maior risco de rasgar a pele, no qual a pele 

envelhecida e vulnerável também apresentam risco de desenvolver infecções e 

comorbidades, tendo como consequência a ocorrência de lesões de pele e muito comum 

o desenvolvimento de skin tears (WOUNDS UK, 2015).  

O processo fisiológico de envelhecimento provoca alterações na pele que a tornam 

mais frágil e, portanto, mais vulnerável a danos. Portanto, a pele da pessoa idosa deve ser 

vista como uma prioridade por todos os profissionais de saúde (Voegeli, 2007). 

As alterações cutâneas associadas ao envelhecimento incluem achatamento da 

junção dermoepidérmica; perda de colágeno e elastina; atrofia e contração da derme 

(causando aparecimento de rugas e dobras); diminuição da atividade das glândulas 

sudoríparas e glândulas sebáceas, fazendo com que a pele tem aparência mais ressecada 

(MONCRIEFF et al, 2015); adelgaçamento das paredes dos vasos sanguíneos e redução 

do fornecimento de sangue para as extremidades (WOUNDS UK, 2012); aumento da taxa 

de perda de água transepidermal; elastose solar que podem representar fator de risco para 

rupturas da pele representando não somente o envelhecimento cronológico, mas também 

fotoenvelhecimento (KOYANO et al, 2016). 

Referente à transferências e reposicionamentos e mudanças de decúbito poupam 

o paciente de forças mecânicas como trauma e cisalhamento (AYELLO & SIBBALD, 

2008; BARANOSKI, 2000; BARANOSKI, 2001; ECRI & ISMP, 2006; XIAOTI XU et 

al, 2009; ROBERTS, 2007). As equipes de enfermagem, família e cuidadores devem 

priorizar a mobilização pelo auxílio do traçado móvel, evitando utilizar do paciente para 

esta finalidade (BARANOSKI, 2000; BARANOSKI, 2001; AYELLO & SIBBALD, 

2008; XIAOTI XU et al, 2009).  

Nutrição e hidratação adequadas auxiliam na manutenção da viabilidade dos 

tecidos. Dados demonstram que dos idosos hospitalizados, 25% 30% são subnutridos, 

enquanto 46% a 61% estão em risco de serem subnutridos. Pacientes obesos e desnutridos 

também representam risco de  comprometimento cutêaneo. A desnutrição pode causar 

um atraso na cicatrização corroborando para o aumento do risco de infecção (LEBLANC 

et al, 2013).  
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Dos itens supracitados, quatro itens – Raça branca, História prévia de lesão por 

fricção, Queratose actínica  ou seborréica e Neuropatia – apresentaram “Não sei” 

como resposta quando os participantes foram questionados se tais domínios clínicos 

representavam fatores de risco e/ou associados à skin tears. O número de respostas “Não 

Sei” foi de 5 (0,57%), considerando todos estes itens e um total de 868 respostas entre 

“Sim”, “Não” e “Não Sei”. Em sexo, especialmente, 21 (67,74%) enfermeiros citaram 

que ambos os sexos representam fator de risco e/ou associados à skin tears.  

Em raça branca, especificamente, apesar da alta concordância (87,09%) com a 

literatura para este domínio clínico, destaca-se a importância de realizar a avaliação dos 

pacientes afrodescendentes com maior cautela e considerando os demais fatores que 

contribuem para o classificação como “em risco – quando apresentam um ou mais 

fatores” ou “alto risco – quando atendem a um dos seguintes fatores: deficiência visual, 

mobilidade prejudicada, dependência nas atividades de vida diária (AVDs), extremos de 

idade, história prévia de skin tear”.  Apesar da raça branca, apresentar maior risco, a 

possibilidade de difculdade de identificação no momento inicial da lesão na raça negra, 

não anula o risco da mesma (LEBLANC et al, 2013). Em atualização recente, adota-se 

somente uma forma de classificação inicial, no qual o paciente que apresentar algum fator 

de risco é considerado “em risco”, e deve ser inserido num programa de redução de riscos 

(LEBLANC et al, 2018). 

Com relação à caracterização da lesão nas variáveis avaliadas, identificou-se que 

essa condição clínica pode ser tanto admitida quanto adquirida, mostrando que 

independente do cenário no qual o idoso esteja inserido, o risco é iminente 

(BARANOSKI; LEBLANC; GLOECKNER, 2016). Aproximadamente 80% de skin 

tears ocorrem nos braços e nas mãos, mas eles podem ocorrem em qualquer parte do 

corpo. Quando localizados em nádegas e costas, podem ser confudidos com lesões por 

pressão estágio II (LEBLANC & BARANOSKI, 2009). Tal fato pode ser explicado, pela 

defasagem ou ausência de conhecimento acerca de skin tears, nos âmbitos da 

identificação, prevenção, avaliação e/ou tratamento. 
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Instrumento de Praticabilidade 

No que se refere à avaliação do algoritmo pelos enfermeiros, em que  foi utilizado 

o instrumento de praticabilidade, a Taxa de Concordância (TC) e Índice de Validade de 

Conteúdo (IVC) apresentaram concordância total demonstrando que o instrumento foi 

considerado factível e exequível, e tem como finalidade facilitar o entendimento no 

cuidado de skin tear.  

O Skin tear: algoritmo decisório foi projetado para auxiliar os profissionais na 

tomada de decisão com objetivos inicais para avaliação e tratamento dessas lesões 

cutâneas, mantendo um vínculo contínuo entre prevenção, avaliação e tratamento 

(LEBLANC et al, 2018). 

Embora a amostra de avaliadores mostrou-se qualificada e especializada, alguns 

enfermeiros relataram que após a avaliação do instrumento tinham conhecido a lesão por 

sua terminologia e conduta corretas.  Demais avaliadores sugeriram enumerar as etapas 

do cuidado; trocar a ordem na sequência inserindo as metas do tratamento no início do 

algoritmo, antecedendo as ações; indicar coberturas recomendadas de acordo com a 

classificação; relacionar o item “Classificação” com “Classificar – Medir e documentar”; 

e enumerar as metas do tratamento iniciando pelo controle da dor. 

 Uma limitação do estudo foi a existência de somente duas publicações até o 

momento, um na Dinamarca e outra na Suécia, acerca de validação desse instrumento em 

outro local (SKIVEREN et al, 2015; KÄLLMAN, KIMBERLY, BÅÅTH, 2019).  
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6. CONCLUSÃO  

 Com este estudo atingiu-se o objetivo proposto de traduzir e adaptar 

transculturalmente o algoritmo decisório Skin Tear Decision Algorithm para a língua 

portuguesa do Brasil. Atendendo a padrões nacional e internacionalmente estabelecidos 

foram percorridas duas etapas metodológicas: tradução (tradução, síntese das traduções, 

retrotraduções) e adpatação transcultural (comitê de juízes e pré teste).  

Na primeira etapa, foram realizadas duas traduções independentes da versão original 

do SKIN TEAR DECISION ALGORITHM para a língua portuguesa. As versões T1 e 

T2 foram comparadas e as discrepâncias consensadas. No item que denomina a lesão - 

“Skin Tears” -, considerou-se num primeiro momento a tradução literal “to tear” similar 

a “rasgar”, entendendo esse tipo de lesão como “rasgos de pele”. Contudo, ponderou-se 

a tradução validada no país e como síntese definiu-se “lesões por fricção” (STRAZIERI-

PULIDO, 2010). A versão síntese (T3) do instrumento em língua portuguesa do Brasil 

foi retrotraduzida para o inglês constatando que a versão em português refletia o conteúdo 

da original.  As versões T1 e T2 foram comparadas e as discrepâncias consensadas nos 

18 itens para definição da versão síntese a ser utilizada na fase seguinte (Retrotradução).  

 Em relação a adaptação transcultural, a concordância entre os juízes no comitê 

atingiu resultados extremamente satisfatórios na maioria dos itens avaliados do algoritmo. 

No pré teste, por meio do instrumento de praticabilidade avaliou-se a facilidade de 

utilização do algoritmo que apresentou alta concordância para uso na prática clínica. A 

repetição do termo “lesão por fricção” não saturou a coleta, a fim de reforçar e garantir a 

tradução neste estudo, sendo mantido assim o termo em língua inglesa, e entendimento 

da tradução como “rasgo de pele”.  

 O skin tear tem sido mais discutido na prática clínica nos últimos anos, entretanto 

ainda há lacunas no conhecimento acerca desse assunto. Estudos referem que embora os 

profissionais identifiquem a ocorrência dessa lesão na pele, os mesmos apresentam 

dificuldade no diagnóstico específico, no uso correto da nomenclatura, bem como na 

implementação de instrumentos validados para o gerenciamento dos cuidados. Em alguns 

casos, essas lesões são consideradas como “lesões confundidoras” relacionadas aos 

fatores etiológicos fricção e cisalhamento e erroneamente diagnosticadas e tratadas como 

“lesão por pressão”. 
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 O SKIN TEAR: algoritmo decisório é um dos instrumentos que pode auxiliar 

significativamente no processo de prevenção e tratamento dessa lesão, considerando que 

um simples trauma pode ocasionar um skin tear.  Um  programa de cuidados estruturado 

contempla construção de protocolos, garantia de assistência com qualidade e 

monitoramento dos resultados, a partir de medidas de intervenção mais factíveis, 

funcionais e assertivas baseadas em evidências científicas.  
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ANEXO I 

AUTORIZAÇÃO DA AUTORA 
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ANEXO II 
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ANEXO III 

 

Versão Pré-Final do Instrumento SKIN TEAR DECISION ALGORITHM na língua portuguesa, 

Niterói-RJ, 2018. 

 

DOMÍNIOS AVALIADOS PELOS CLÍNICOS 

INSTRUMENTO ORIGINAL 

Item/Área (Inglês) 

INSTRUMENTO TRADUZIDO 

Item/Área (Português) 

SKIN TEAR DECISION ALGORITHM SKIN TEAR: ALGORITMO   DECISÓRIO 

Skin Tears Skin Tears 

Control Bleeding Controlar o Sangramento 

Classify (Measure and Document) Classificar (Medir e Documentar) 

Assess Avaliação 

Cleanse Limpeza 

Approximate wound edges Aproximação das bordas da lesão 

Goals of treatment Metas do tratamento 

- Treat the Cause 

- Implement Prevention Protocol 

- Tratar a causa  

- Implementar Protocolo de Prevenção 

 

- Moist wound healing 

- Avoid Trauma 

- Protect Periwound Skin 

- Manter o leito da lesão úmido 

- Evitar trauma 

- Proteger a pele perilesional 

 

- Manage Exudate 

- Avoid Infection 

- Pain Control  

- Manejar o exsudato 

- Evitar Infecção 

- Controlar a dor 
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Treatment options in accordance with local wound 

conditions 

Opções de tratamento de acordo com o aspecto da 

lesão   

Type 1: No Skin Loss Tipo 1: Sem perda de pele 

Type 2: Partial Flap Loss Tipo 2: Perda parcial da aba/retalho 

Type 3: Total Flap Loss Tipo 3: Perda total da aba/retalho 

ISTAP Skin Tear Classification System 

 

ISTAP  Sistema de Classificação de Skin Tear 

Type 1: No Skin Loss 

Linear or Flap Tear which can be 

repositioned to cover the wound bed 

Tipo 1: Sem perda de pele 

Ruptura Linear ou de Aba/Retalho que pode ser 

reposicionada para cobrir o leito da lesão 

Type 2: Partial Flap Loss 

Partial Flap Loss which cannot be 

repositioned to cover the wound bed 

Tipo 2: Perda parcial da aba/retalho 

Perda parcial da aba/retalho que não pode ser 

reposicionada para cobrir o leito da lesão 

Type 3: Total Flap Loss 

Total Flap Loss exposing entire wound bed 

Tipo 3: Perda total da aba/retalho 

Perda total da aba/retalho expondo totalmente o 

leito da  lesão 
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ANEXO IV 
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APÊNDICE I 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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APÊNDICE II 

 ALGORITMO (VERSÃO-TRADUÇÃO-RETROTRADUÇÃO) 

 

 

 



100 

 

APÊNDICE II 

 ALGORITMO (VERSÃO-TRADUÇÃO-RETROTRADUÇÃO) 
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APÊNDICE III 

ALGORITMO-ESTRUTURA E FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO  

PESSOAL E PROFISSIONAL  

 

ROTEIRO DE AVALIAÇÃO AOS ESPECIALISTAS   

ALGORITMO  DECISÓRIO DE LESÃO POR FRICÇÃO 

 

Prezado especialista, 

Agradecemos seu aceite na participação do estudo. Abaixo, apresentamos o 

ALGORITMO  DECISÓRIO DE LESÃO POR FRICÇÃO, nas versões inglês e 

português. 

E, a partir, de sua expertise no assunto, solicitamos que no anexo 

ALGORITMO_COMITÊ DE JUÍZES: 

 

1) Insira seus dados na caracterização do especialista; 

2) Avalie cada item e na coluna AVALIAÇÃO, marque apenas uma opção com 

um “X” em Discordo completamente, Discordo parcialmente, Concordo 

parcialmente e Concordo totalmente. Posteriormente, solicito sua contribuição 

na coluna JUSTIFICATIVA para todas as opções, exceto na avaliação 

“Concordo totalmente”. 

 

Para a finalização desta fase, uma versão final do  ALGORITMO  DECISÓRIO DE 

LESÃO POR FRICÇÃO será enviada por email. 

Desde já agradeço a contribuição e me disponibilizo para esclarecimentos. 

 

Atenciosamente 

 

 

 

 

 



102 

 

APÊNDICE III 

ALGORITMO-ESTRUTURA E FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO  

PESSOAL E PROFISSIONAL                                                                                                                

                                                                                                                      

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesões por Fricção 

Avaliar 
Controlar Sangramento 

Limpar 

Aproximar as bordas da ferida Classificar (Medir e 

Documentar) 

Metas do tratamento 

- Tratar a causa        - Cicatrizar a ferida             - Manejar o exsudato 

- Implementar Protocolo de Prevenção      - Evitar trauma         - Evitar Infecção 

                         - Proteger a pele periferida     - Controlar a dor 

Opções de tratamento de acordo com as condições locais da ferida   

Tipo 1: Sem perda de pele    Tipo 2: Perda parcial da aba     Tipo 3: Perda total da aba 
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APÊNDICE IV 

 TERMO DE CONSENTIMENTO – ENFERMEIROS – PRÉ TESTE 
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APÊNDICE IV 

 TERMO DE CONSENTIMENTO – ENFERMEIROS – PRÉ TESTE 
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APÊNDICE V 

 CARACTERIZAÇÃO PROFISSIONAL – PRÉ TESTE 
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APÊNDICE VI 

 AVALIAÇÃO DOS ITENS TRADUZIDOS – PRÉ TESTE 

 

 

 



107 

 

APÊNDICE VI 

 AVALIAÇÃO DOS ITENS TRADUZIDOS – PRÉ TESTE 
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APÊNDICE VII 

 CARACTERIZAÇÃO  PACIENTE – PRÉ TESTE 
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APÊNDICE VII 

 CARACTERIZAÇÃO  PACIENTE – PRÉ TESTE 
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APÊNDICE VIII 

 INSTRUMENTO DE PRATICABILIDADE – PRÉ TESTE 

 

 


